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Capitolul 1. INTRODUCERE ŞI CONTEXT 

 

1.1.  Scurtă descriere a planului de management integrat 

 

Parcul Natural Vânători Neamţ este o arie naturală protejată constituită în anul 1999, cu statut de parc 

natural, destinată protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a 

pădurilor, conservării peisajului şi tradiţiilor locale, reintroducerii marilor erbivore sălbatice extincte în 

fostele areale naturale şi încurajării turismului bazat pe aceste valori.  

 

Situl Natura 2000 ROSCI0270 Vânători Neamț, parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 

2000 în România, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, cu 

modificările și completările ulterioare. ROSCI0270 Vânători Neamț contribuie semnificativ la 

menţinerea sau restaurarea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de interes comunitar 

pentru care a fost declarat, în acest fel contribuind semnificativ la coerenţa reţelei Natura 2000  şi la 

menţinerea diversităţii biologice în regiunea biogeografică din care face parte.  

 

Situl Natura 2000  ROSPA0107 Vânători Neamț, parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 

2000 în România, a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, cu modificările şi completările ulterioare. ROSPA0107 Vânători Neamț contribuie 

semnificativ la menţinerea sau restaurarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar 

pentru care a fost declarat, în acest fel contribuind semnificativ la coerenţa reţelei Natura 2000  şi la 

menţinerea diversităţii biologice în regiunea biogeografică din care face parte.  

 

Zona include o largă paletă de valori naturale, culturale şi istorice; în consecinţă, obiectivele 

administrării parcului sunt diverse, legate de specificul local, în acord cu principiile general valabile ale 

managementului ariilor naturale protejate. Existenţa tuturor acestor valori şi importanţa integrării 

armonioase a acestora cu realităţile socio-economice specifice a necesitat elaborarea şi implementarea 

unui plan de management specific ariilor naturale protejate luate în considerare. Cu sprijinul acestuia, în 

cadrul unei strategii pe termen lung, prin adoptarea unor măsuri adecvate, se pot duce la îndeplinire 

obiectivele privitoare la administrarea eficientă a  acestora. 
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În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii, planul de management a integrat 

dezideratele de conservare a biodiversităţii cu interesele de dezvoltare socio-economică ale 

comunităţilor locale din raza de acţiune a parcului, ţinând cont totodată de trăsăturile specifice, culturale 

şi spirituale caracteristice zonei. În consecinţă, elaborarea planului de management al parcului s-a 

desfăşurat în cadrul unui larg proces consultativ, prin implicarea activă a majorității factorilor interesaţi. 

Existenţa consensului privind modalităţile de atingere a obiectivelor comune, a reprezentatcondiţiile 

fundamentale pentru obţinerea suportului necesar derulării activităţilor legate de administrarea Parcului 

Natural Vânători Neamţ. 

 

Prima parte a planului de management conţine informaţii generale, referitoare la ariile naturale protejate 

vizate şi la zonele adiacente, structurate pe domenii de interes, urmate de evaluarea situaţiei actuale. În 

partea a doua, au fost definite strategia de management şi planurile operaţionale, care detaliază 

acţiunile, termenele şi responsabilităţile necesare, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse. În final 

au fost prezentate planul de monitorizare a implementării planului, măsurile de management pentru 

speciile şi habitatele identificate în ROSCI0270 Vânători Neamţ şi ROSPA0107 Vânători Neamţ. 

Regulamentul Parcului Natural Vânători Neamţ este prezentat în Anexa nr. 2. 

 

Planul de management stă la baza activităţii Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ şi se 

constituie ca document de referinţă pentru planificarea şi organizarea tuturor acțiunilor ulterioare. 

 

Planul de management are caracter oficial, iar prevederile sale sunt obligatoriu de respectat pentru 

administratorii ariei, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează 

terenuri şi alte bunuri care desfăşoară activităţi în raza ariei naturale protejate. 

 

1.2. Scopul şi categoriile de arii naturale protejate 

1.2.1. Scopul şi încadrarea generală 

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Parcul Natural Vânători 

Neamţ face parte din categoria parcurilor naturale, având drept scop protecţia şi conservarea unor 

ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o 
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zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate 

biologică. 

 

Managementul parcului urmăreşte menţinerea interacțiunii armonioase a omului cu natura prin 

protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale 

terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei 

locale. De asemenea, se oferă vizitatorilor posibilităţi de recreare şi turism şi se încurajează activităţile 

ştiinţifice şi educaţionale.  

 

Parcul Natural Vânători Neamţ corespunde categoriei a V-a, conform Uniunii Internaţionale pentru 

Conservarea Naturii, respectiv "peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru 

conservarea peisajului şi recreare", echivalent categoriei „parc natural” în baza Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului  nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

1.2.2. Alte arii protejate incluse şi aflate în administrarea Parcului Natural Vânători Neamţ 

 

Tabelul nr. 1. Arii protejate din cadrul Parcului Natural Vânători Neamţ 

Denumirea 

Categoria 

conform OUG 

nr. 57/2007 

Categoria 

conform 

UICN 

Unitatea amenajistică  - 

unitatea de producţie 

Suprafaţa 

-hectare- 

 

Rezervaţia de 

stejari 

„Dumbrava” 

Rezervaţie 

naturală 
IV 

Unităţile amenajistice 19 A, 

B, 20 - unitatea de producţie 

I Secu, Ocolul Silvic 

Bisericesc Neamţ 

63,2  
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Rezervaţia de 

Zimbri 

Rezervaţie 

naturală, 

destinată 

managementului 

zimbrului 

 

IV 

 

Unităţile amenajistice 48 – 

84, unitatea de producţie III 

Agapia, Ocolul Silvic Târgu 

Neamţ. 

Unităţile amenajistice 1 – 

30, 144D unitatea de 

producţie I Secu,  

Ocolul Silvic Târgu Neamţ. 

Unităţile amenajistice 31 -  

141; 146D – 150D, unitatea 

de producţie I Secu,  

Ocolul Silvic Bisericesc 

Neamţ . 

Unităţile amenajistice 1 – 

154;  

159D – 169D, unitatea de 

producţie II Cracăul Alb, 

Ocolul SilvicVăratec. 

11500,0 

 

Rezervaţia de stejari ”Dumbrava” a fost declarată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ 

nr.15/1994, iar Rezervaţia de Zimbri este menţionată în ANEXA nr. I/02 la Legea nr.5/2000 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, indicativul 

2658.  

 

Tabelul nr. 2. Suprafeţele ariilor naturale protejate de interes comunitar din Parcul 

Natural Vânători Neamţ, ROSCI0270 şi ROSPA0107- conform formularelor Standard Natura 2000, 

versiunea 2011 

Nr. crt. Aria naturală protejată 
Suprafaţa 

 - hectare - 

1 ROSCI0270 Vânători Neamţ 30205,9 

2 ROSPA0107 Vânători Neamţ 30840,9 

 

file:///D:\Users\Asus\Desktop\Application%20Data\Microsoft\Word\Program%20FilesAgenda7Bibliotklegalcachetemp00033752.htm
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1.3. Bazele legale 

1.3.1. Baza legală a planului de management 

Elaborarea Planului de Management s-a făcut în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

1.3.2.Constituire şi funcţionare 

- Hotărârea nr. 4/1999 a Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor privind 

înfiinţarea Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ; 

- Avizul Favorabil nr. 73/2000 al Academiei Române privind înfiinţarea Parcului Natural 

Vânători Neamţ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 48/2000 privind constituirea Parcului Natural 

Vânători Neamţ; 

- Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor 

naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora 

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a-

III-a Zone Protejate;  

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea 

zonarii interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al 

necesitaţii de conservare a diversitaţii biologice; 

- Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu modificările şi completările 

ulterioare modificată prin Legea nr 149/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului 

de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, cu modificările și completările 

ulterioare. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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- Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, modificată prin Legea nr. 133/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind 

aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a VIII – a – Zone turistice; 

- Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Padurilor- 

Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3814/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă 

a terenurilor din fondul forestier; 

- Contractul de administrare încheiat între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și 

Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, având  nr. 147/AC/2014 și 2082/SC/2014. 

 

 

1.4. Procesul de elaborare a planului de management 

1.4.1. Elaborarea planului de management 

Constituirea Parcului Natural Vânători Neamţ şi activitatea desfăşurată de administraţia acestei arii 

naturale protejate s-a aflat, pentru început, în strânsă legătură cu derularea proiectului „Managementul 

Conservării Biodiversităţii” finanţat de Banca Mondială, Guvernul României şi Regia Naţională a 

Pădurilor-ROMSILVA, demarat în noiembrie 1999. Proiectul a cuprins o serie întreagă de obiective 

care au urmărit întărirea capacităţii de management, atât la nivel naţional cât şi local şi constituirea unor 

modele de gospodărire a ariilor naturale protejate.  

 

Elaborarea unui plan de management adaptat situaţiei locale a reprezintat una dintre activităţile de 

importanţă majoră şi o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui sistem adecvat de gospodărire a 
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parcului. Planul de management a fost elaborat de către Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ, 

împreună cu factorii interesaţi, atât la nivel naţional, cât şi local, pe baza consultării publice.    

 

Pentru a se asigura o largă participare s-au desfăşurat activităţi precum: 

- informarea publicului, prin intermediul mass-media, asupra demarării procesului de elaborare a 

planului; 

- invitarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Ştiinţific şi Consiliului Consultativ de 

Administrare şi implicarea acestora în procesul de elaborare a planului în toate fazele, prin 

ateliere şi sesiuni de lucru; 

- asigurarea cadrului adecvat pentru exprimarea opiniilor şi sugestiilor tuturor participanţilor în 

cadrul grupurilor de lucru; 

- difuzarea spre consultare, către toţi cei interesaţi, a rezultatelor obţinute de către grupul de lucru 

pentru elaborarea planului de management. 

 

Procesul de elaborare a primei versiuni a planului de management s-a desfăşurat cu sprijinul şi sub 

coordonarea specialiştilor de la Fauna & Flora International din Marea Britanie, versiunea finală a 

primului plan de management fiind avizată de Consiliul Ştiinţific în şedinţa din 24.06.2003. Versiunea 

actualizată a acestuia a fost avizată favorabil de către Academia Română, Comisia pentru Ocrotirea 

Monumentelor Naturii prin adresa nr.1870/2006 şi trimisă către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, 

Apelor şi Mediului. 

 

Ţinând cont de rezultatele unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu, 

implementate de Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ, în cursul anului 2010 s-a elaborat o 

nouă versiune a planului de management. 

1.4.2. Aprobare şi revizuire 

Revizuirea planului de management se va face conform reglementărilor legale în domeniu, în vigoare. 

 

1.5. Proceduri de modificare a Planului 

Planul de management este astfel conceput încât să definească principalele direcţii de acţiune în vederea 

atingerii, pe termen lung, a obiectivelor specifice ariilor naturale protejate vizate. Planul cuprinde un set 

de prevederi, structurate pe obiective,  care iau în considerare, pe cât posibil, factorii care pot schimba 

situaţia curentă. 
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Planurile detaliate de acţiune se elaborează anual de către Administraţia Parcului Natural Vânători 

Neamţ, cu aprobarea Consiliului Ştiinţific, având la bază prevederile planului de management, luându-

se tot odată în considerare situaţia curentă pe teritoriul parcului, precum şi interesele comunităţilor 

locale. 

 

1.6. Proceduri de implementare a planului de management 

După elaborarea participativă şi aprobarea planului de management, are loc implementarea acestuia. 

Pentru aceasta, se elaborează în fiecare an un plan de lucru care să detalieze acțiunile cuprinse în planul 

de management şi care să permită realizarea efectivă a obiectivelor specifice, reanalizarea şi 

actualizarea, acolo unde este cazul, a unor prevederi cuprinse în planul de management, a unor priorităţi 

sau termene.  

 

Prin prezentarea planului de lucru anual şi analizarea în cadrul Consiliului Ştiinţific şi a Consiliului 

Consultativ de Administrare, se realizează consultarea cu factorii interesaţi, referitor la modul de punere 

în aplicare a planului de management şi a oportunităţii realizării unor modificări. 

 

În conformitate cu prevederile legale, după aprobarea planului de management, autorităţile 

administraţiei publice locale competente au obligaţia actualizării documentaţiilor privind amenajarea 

teritoriului şi a documentaţiilor de urbanism locale, prin integrarea prevederilor existente în planul de 

management al Parcului Natural Vânători Neamţ.  
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Capitolul 2. DESCRIEREA PARCULUI NATURAL VÂNĂTORI NEAMŢ 

 

2.1. Descriere generală 

2.1.1. Localizare şi acces 

a) Localizare 

Parcul Natural Vânători Neamţ se află situat în nordul judeţului Neamţ, la graniţa cu judeţul Suceava, 

cu precădere în raza comunelor Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Vânători Neamţ, Răuceşti, 

Pipirig şi a oraşului Târgu Neamţ. 

Localizarea Parcului Natural Vânători Neamţ este reprezentată în anexa desenată nr. 1. 

Din punct de vedere geografic, parcul se întinde pe versantul estic al Munţilor Stânişoarei, 

subdiviziunea Munţii Neamţului, în partea estică a Carpaţilor Orientali şi peste Subcarpaţii Neamţului, 

acoperind o parte a bazinelor pârâurilor Neamţu şi Cracău, între 4703‟10‟‟ şi 4718‟20‟‟ latitudine 

nordică şi 264‟20‟‟ şi 2622‟32‟‟ longitudine estică. Suprafaţa Parcului Natural Vânători Neamţ este 

de 30631 hectare, din care 26351 hectare pădure. 

 

Cea mai mare parte din  limitele ROSCI0270 Vânători Neamț se suprapun cu limitele Parcului Natural 

Vânători Neamț, cu excepţia zonelor limitrofe  Mănăstirii Agapia şi Mănăstirii Neamţ, care sunt incluse 

în Parc, dar nu fac parte din ROSCI0270 Vânători Neamț. Limitele ROSCI0270 Vânători Neamț sunt 

prezentate pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului. 

 

Limitele ROSPA0107 Vânători Neamț se suprapun integral cu limitele Parcului Natural Vânători 

Neamț și sunt prezentate pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului. 

 

b) Acces 

Accesul către Parcul Natural Vânători Neamţ este în principal posibil dinspre Târgu Neamţ, 

Piatra Neamţ, Poiana Largului, Paşcani, Fălticeni, pe drumuri naţionale. 

Accesul către Parcul Natural Vânători Neamţ se poate face astfel: 

- Dinspre Vatra Dornei pe DN 17 B până la Poiana Largului; 

- Dinspre Borsec pe DN 15 până la Poiana Largului; 

- Dinspre Durău pe DJ 155 F până la Poiana Largului; 

- Dinspre Bicaz pe DN 15 până la Poiana Largului; 
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- Dinspre Poiana Largului pe DN 15 B Poiana Largului – Vânători Neamţ – Târgu Neamţ; 

- Dinspre Piatra Neamţ pe DN 15 C Piatra Neamţ – Târgu Neamţ; 

- Dinspre Suceava pe DN 2 până la Cristeşti şi apoi pe DN 15 B până la Târgu Neamţ; 

- Dinspre Bucureşti pe E 85 Bucureşti – Roman - Cristeşti şi apoi pe DN 15 B până la Târgu 

Neamţ. 

În interiorul Parcului Natural Vânători Neamţ există următoarele drumuri forestiere, prezentate 

în tabelul nr. 3. 

 

Tabelul nr. 3. Drumuri forestiere din cadrul Parcului Natural Vânători Neamţ 

Denumire drum 

Lungime în interiorul 

Parcului Natural 

Vânători Neamţ 

 -kilometri- 

Administrator 

Pârâul Adânc – FE017 0,4  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Icoana Nemţişor – FE018 8,5  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Jacota – FE016 1,3  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Paltinul – FE015 1,9  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Bivolul – FE019 2,2  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Bourului – FE020 2  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Afiniş – FE014 2,4  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Nilului – FE013 2,5  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Alunului – FE0021 1,4  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Humei – Pârâul Alunului FE022 4,6 Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Humei  FE023 2  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

La Vulpărie  FE028 1,9 Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Vatra Lupilor – FE029 0,8  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Magherniţa – FE011 3,4  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Nicoara – FE012 0,6  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Puturosul – Trapeze - FE010 1,3  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Vovidenia  - FE008 0,8  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Trapezele  - FE009 1,6  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 
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Pârâul Iftimie FE024 5,2  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Cărbuna FE025 2,4  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul lui Chiriac FE026 1,8  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Nemţişor FE027 1,8  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Nemţişor (prelungire)FN007 1,5  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Coasta Dobru FN001 3,5  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Valea Rea FE001 5,3  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Pârâul Rupturii FN002 2  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Săscuţa – Domesnic FE006 4  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Bancu FN003 1,2  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Chiţa Mare FE004 3,8  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Crucii FN 005 2,9  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Chiţa Mică FE042 0,7  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Rotunda FE005 0,9  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Alb Negru FE002 7,2  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Todosia FE003 0,9  Ocolul Silvic Bisericesc Neamț 

Pârâul Culeşa FE032 6,8  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Sarata FE033 2,4  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Văleni – Nemţişor FE036 4,7  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Groşi – Mureş FE037 1,8  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Purcăroaia –D84 4,1  Ocolul SilvicVăratec 

Pochivnica – D86 1,6  Ocolul SilvicVăratec 

Balmuş – D88 3,1  Ocolul SilvicVăratec 

Bălmuşel – D87 0,9  Ocolul SilvicVăratec 

Pârâul Gardului D89 2,2  Ocolul SilvicVăratec 

Pârâul Răchitei D90 2,5  Ocolul SilvicVăratec 

Şoimu – D91 2,9  Ocolul SilvicVăratec 

Bouleţul Mic – D159 7,3  Ocolul SilvicVăratec 

Bouleţul Mare - D160 1,1  Ocolul SilvicVăratec 

Funduri – D161 2,5  Ocolul SilvicVăratec 

Sasu – Dârzanu  - D162, D164 4,6  Ocolul SilvicVăratec 
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Antăleni D169 0,7  Ocolul SilvicVăratec 

Bilbor D163 1,5  Ocolul SilvicVăratec 

Coacăz D 177 0,6  Ocolul SilvicVăratec 

Chitele – Pârâul Popii D165 8,9  Ocolul SilvicVăratec 

Alunu – Făget D167, D170 2,1  Ocolul SilvicVăratec 

Mediei D 165 1,0 Ocolul SilvicVăratec 

Lozia –Magazia D92, D95 6,7  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Filioara D 96 6,9  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Agapia Nouă D97 5,2  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Dărăşag D 98 1,7  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Negru – Obarşie D 100 2,7  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Agapia Veche D 101 0,6  Ocolul Silvic Târgu Neamţ 

Căprioara D168 1,6  Ocolul SilvicVăratec 

Ploştina 2,8  Ocolul SilvicVăratec 

 

2.1.2. Dreptul de proprietate, folosinţă şi administrare a terenurilor 

În continuare se prezintă situaţia terenurilor din Parcul Natural Vânători Neamţ repartizate pe 

proprietari/administratori şi categorii de folosinţă: 

 

Tabelul nr. 4. Repartizarea terenurilor din Parcul Natural Vânători Neamţ pe 

proprietari/administratori şi categorii de folosinţă 

Proprietar Statul Român 

Biserica 

Ortodoxă 

- hectare- 

Consilii 

Locale 

-

hectare- 

Persoane 

fizice 

- hectare- 

Diferiţi 

proprietar

i 

- hectare- 

Total 

Parcul 

Natural 

Vânători 

Neamţ 

- hectare- 

Administrator 

Regia 

Naţională 

a 

Pădurilor 

- hectare- 

Adminis-

trația 

Națională

Apele 

Române 

- hectare- 

Fond forestier 15367  10780 107 33  26287 

Intravilan   173   502 675 
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Tabelul nr. 5. Repartizarea terenurilor din Parcul Natural Vânători Neamţ în funcţie de 

zonarea internă a parcului 

Categorie de teren 

Zona de 

protecţie 

integrală 

- hectare- 

Zone de 

dezvoltare 

durabilă 

- hectare- 

Zona de 

management 

durabil 

- hectare- 

Total 

Parcul 

Natural 

Vânători 

Neamţ 

- hectare- 

Fond forestier 615,5 237 25434,5 26287 

Intravilan  675  675 

Fâneţe, păşuni   845,2 1973,8 2819 

Păşuni împădurite  342 308 650 

Ape, albii minore  131 69 200 

Total – hectare 615,5 2230,2 27785,3 30631 

 

Tabelul nr. 6. Repartizarea fondului forestier pe proprietari/administratori 

 la data de 01.01.2016 

Proprietari/ 

Administratori 

Unitatea 

de 

producţie 

Unitatea 

amenajistică 

Suprafaţa 

-hectare- 

Statul Român/ 

Regia Naţională a 

Pădurilor -Ocolul 

SilvicVăratec 

I Cracăul 

Negru 
1-82; 84D-92D; 3071,0 

II Cracăul 

Alb 

1-22A%; 26-158; 

159D-172D 
5625,1 

Total Ocolul   8696,1 

Pajiști   921 975 923  2819 

Păşuni 

împădurite 
  112  538  650 

Ape,albii 

minore 
 200     200 

Total – hectare 15367 200 11986 1082 1494 502 30631 
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Silvic Văratec  

Consiliul Local 

Cracaoani/ Ocolul 

SilvicVăratec 

II  Cracăul 

Alb 
22A%-25 106,9 

Total fond forestier administrat de  Ocolul Silvic Văratec 8803,0 

Statul Român/ 

Regia Naţională a 

Pădurilor -Ocolul 

SilvicTârgu Neamţ 

I Secu 
1-30; 143A; 143C; 

143V; 144D 
900,1 

II 

Dumbrava 

9; 14; 15; 21-25; 28, 

37D 
240,9 

III 

Mănăstirea 

Neamţ 

166-175; 184D-198D 363,1 

IV Cetate 

1-28; 31-41 ;42%; 43%; 

44A%; 44B - 99; 102; 104D-

112D; 

2976,7 

III 

Agapia 

 

1-9A%; 9B-11; 

28A%; 28B-42A%;42V; 

43-57; 59-67A;  67B%; 

83A%;83B%; 83Ad; 

83C1,C2; 84-91; 92D- 95D; 

96D%; 97D - 100D 

2189,7 

 

 

Total Ocolul Silvic 

Târgu Neamţ 
  

6670,5 

 

Persoane fizice/ 

Ocolul SilvicTârgu 

Neamţ 

IV Cetatea 

 

42%;43%;44A%;103

ABCD 

28,2 

 

III Agapia 

 

 

9A%,12A%,17A%,25

B% 

 

5,06 

Total persoane 

fizice 

 

 
 

 

33,26 

 

Total fond forestier administrat de OS Târgu Neamt 6703,76 
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Mitropolia 

Moldovei si a 

Bucovinei/ 

Ocolul 

SilvicBisericesc 

Neamţ  

I Secu 

1-8; 10-13; 16-20;  

26-27;29-142; 

143D-151D 

4254,2 

II Mănăstirea 

Neamţ 

1-166;  

 167D-183D 

5328,5 

 

III Agapia 
12-17; 19-20; 22-28; 

42; 58; 67-83 
1197,6 

Total Ocol Silvic Bisericesc Neamţ 10780,3 

TOTAL SUPRAFAŢĂ FOND FORESTIER din care: 26287,06 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 15366,6 

Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei 10780,3 

Consilii Locale 106,9 

Persoane fizice 33,26 

 

Distribuţia ocoalelor silvice în cadrul Parcului Natural Vânători Neamţ este prezentată în anexa 

desenată nr. 2. 

 

Suprafaţa de 10780,3 hectare fond forestier amplasat în raza Unităţii de Producţie I Secu, Unităţii de 

Producţie II Mănăstirea Neamţ şi Unităţii de Producţie III Agapia se află în proprietatea Mitropoliei 

Moldovei si a Bucovinei, ca urmarea a reconstituirii dreptului de proprietate conform legilor de 

retrocedare a terenurilor agricole şi forestiere către foştii proprietari. Această suprafaţă este administrată 

de Ocolul Silvic Bisericesc  Neamţ, conform regimului silvic şi legislaţiei în vigoare. 

Fondurile cinegetice existente în Parcul Natural Vânători Neamţ sunt prezentate în tabelul nr. 7. 

 

Tabelul nr. 7. Fondurile cinegetice din cadrul Parcului Natural Vânători Neamţ 

Nr. crt. Fond cinegetic 

Gestionar  
Suprafaţa  

totală 

Suprafaţa inclusă în 

Parcul Natural Vânători 

Neamţ 

1 29 Magazia Regia 

Națională a 

Pădurilor-

Romsilva prin 

 12223,11 11699,0 

2 30 Agapia 

 

7585,7 3688,8 
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Direcția Silvică 

Neamț 

 

3 25 Secu 

Ocolul Silvic 

Bisericesc 

Neamț 

 

7329,7 5327,0 

4 26 Nemţisor 

Asociația de 

Vânătoare și 

Pescuit Sportiv 

”Diana 

Hunting” 

 

15555,46 9916,2 

Total    42693,97 30631,0 

 

Distribuţia fondurilor cinegetice de pe raza Parcului Natural Vânători Neamţ este reprezentată în 

anexa desenată nr. 3. Zonele de linişte a vânatului, au fost delimitate conform Legii nr. 407/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare și sunt prezentate în  anexa desenată nr. 4.  

 

Zonele de linişte a vânatului care se află pe teritoriul Parcului Natural Vânători Neamţ  ocupă o 

suprafaţă de 4300,78 hectare şi se împart după cum urmează: 

- Fondul Cinegetic 25 Secu: Unitatea de Producţie I Secu, unităţile amenajistice 83-104 cu o 

suprafaţă totală de 793,7 hectare. 

- Fondul Cinegetic 26 Nemţisor: Unitatea de Producţie II Mănăstirea Neamţ, unităţile 

amenajistice 1 - 21, Unitatea de Producţie I Secu, unităţile amenajistice 3-7,14,15,  21 - 29 şi 

Unitatea de Producţie IV Cetatea, unităţile amenajistice 86 – 99 cu o suprafaţă totală de 1484,4  

hectare. 

- Fondul Cinegetic 29 Magazia: Unitatea de Producţie II Cracăul Alb, unităţile amenajistice  106 - 

140 cu o suprafaţă totală de 1257,5 hectare. 

- Fondul Cinegetic 30 Agapia: Unitatea de Producţie III Agapia, unităţile amenajistice 13-17, 19-

32 cu o suprafaţă totală de 765,18 hectare. Precizăm că parcela 21 nu face parte din Parcul 

Natural Vânători Neamţ.  
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Lista habitatelor piscicole naturale din apele de munte din Parcul Natural Vânători Neamţ, administrate 

de Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA  prin Direcția Silvică Neamț, este prezentată în tabelul 

nr. 8. 

 

Tabelul nr. 8. Habitate piscicole naturale din apele de munte administrate de către Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva 

Denumire 

habitat 

Limitele 

habitatului 

piscicol natural 

de la …. pana 

la… 

Lungimea 

habitatului 

-kilometri- 

Lungimea 

habitatului 

în Parcul 

Natural 

Vânători 

Neamţ 

-kilometri- 

Administrator 

delegat 

Izvoarele 

Cracăului 

Izvoare - vărsare 

în pârâul Cracău 
23 23 

Direcția Silvică 

Neamț 

 

Lista habitatelor piscicole naturale din apele de munte, din Parcul Natural Vânători Neamţ, administrate 

de alte entități este prezentată în tabelul 9. 

 

Tabelul nr. 9. Habitate piscicole naturale din apele de munte administrate de alte entități 

Denumire 

habitat 

Limitele habitatului 

piscicol natural de 

la …. până  la… 

Lungi

mea 

habitat

ului -

kilome

tri- 

Lungimea 

habitatului în 

Parcul Natural 

Vânători Neamţ 

-kilometri- 

Administrator delegat 

Nemţişor 

Secu 

Izvoare - vărsare în 

râul Neamţu 
25 14,5 

Disponibilizare Agenţia 

Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură 

Ozana 

Inferioară 

Săscuţa - Confluenţa 

cu râul Moldova 
35 2,7 

Asociația de Vânătoare și 

Pescuit Sportiv”Zimbrul” 

Târgu Neamţ 

 



 

21 

 

2.1.3. Resurse de management şi infrastructură 

Sediul Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ este amplasat în comuna Vânători Neamţ, 

judeţul Neamţ, strada Zimbrului nr. 2. Administraţia este dotată cu 4 autovehicule, din care două de 

teren, echipament de birou şi tehnica informaţională. Administraţia Parcului deţine echipament de teren 

pentru voluntari şi colaboratori incluzând corturi, binocluri, saci de dormit şi echipamente de analiza 

flora şi fauna, instrumente de măsurat, determinatoare, receptoare GPS.  

 

Prin proiectul ”Managementul Conservării Biodiversităţii”, finanțat prinGlobal Environmental Fund,  s-

a realizat Centrul de Vizitare a Parcului Natural Vânători Neamţ, precum şi facilităţile privind 

managementul zimbrului, cum ar fi ţarcul de aclimatizare de 189 hectare, hrănitori şi depozite fân şi 

altele. Ulterior prin implementarea proiectelor Programului Operațional Sectorial Mediu, infrastructura 

Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ s-a diversificat, incluzând o punte suspendată în 

coronament, o pasarelă vizionare zimbri, turnuri observare faună, pavilioane şi două trasee 

educaţionale. În baza unui contract de comodat cu Direcţia Silvică Neamţ, Administraţia Parcului 

Natural Vânători Neamţ utilizează cabana Chitele de pe raza Ocolului Silvic Văratec, ca staţie de 

monitorizare a zimbrilor în libertate.  

Resursele financiare actuale necesare administrării Parcului Natural Vânători Neamţ sunt detaliate 

în capitolul 6.2 din actualul Plan de Management. Personalul implicat în administrarea Parcului 

Natural Vânători Neamţ este, conform Hotărârii Guvernului nr. 230/2003, de 17 persoane. Structura 

de personal actuală este conformă Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 

1052/2014 și este prezentată în tabelul nr. 10. 

 

Tabelul nr. 10. Structura de personal a Administrației Parcului Natural Vânători Neamț 

Funcții Număr persoane 

Director administraţie 1 

Şef pază 1 

Economist 1 

Specialist în domeniul educaţiei ecologice 1 

Specialist în ştiinţele vieţii 1 

Specialist în domeniul tehnologiei informaţiei 1 

Agenţi de teren/rangeri 11 

TOTAL 17 
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2.1.4. Material cartografic 

Tipurile de hărți utilizate pentru Parcul Natural Vânători Neamț sunt prezentate în tabelul nr. 11. 

 

Tabelul nr. 11. Tipuri de hărţi utilizate pentru Parcul Natural Vânători Neamţ 

Tipul de hartă Scara 
Procentaj din 

suprafaţa acoperită 
Număr 

Hărţi IGFCOT 1:5.000 100 114 

Hărţi IGFCOT 1:50.000 100 4 

Hărţi topografice militare 1:100.000 100 1 

Harta turistică a Parcului 

Natural Vânători Neamţ 
1:75.000 100 1 

Hărţi silvice 1:20.000 100 7 

Hărţi silvice 1:50.000 100 3 

 

 

2.1.5. Limitele prezente 

Parcul Natural Vânători Neamţ, în actualele limite, se extinde pe 15‟10” latitudine (emisfera nordică) şi 

18‟12” longitudine (emisfera estică), fiind poziţionat în nordul  judeţului Neamţ. Tot sectorul sud-estic 

al Parcului Vânători Neamţ este situat în exteriorul ariei montane, limita pendulând între bordura 

externă a Munţilor Stânişoarei şi Depresiunea subcarpatică Ozana-Topoliţa. Extremitatea estică a 

Parcului Natural Vânători Neamţ este situată la 26
0
22‟32”,  în dreptul localităţii Brusturi. În Vârful 

Tarniţelor se înregistrează extremitatea sudică a Parcului Natural Vânători Neamţ (47
o
03‟10”). 

 

Limitele Parcului Natural Vânători Neamţ au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern nr.230/2003. 

Avându-se în vedere unele inadvertenţe legate de descrierea limitelor în textul Hotărârii de Guvern 

nr.230/2003, pentru delimitarea acestora cu o precizie mai bună, Administrația a iniţiat unele modificări 

punctuale ale descrierii acestora. Aceste modificări au fost aprobate în baza avizului Consiliului 

Ştiinţific al Parcului Natural Vânători Neamţ nr. 420/2006 şi confirmate în baza avizului Consiliului 

Ştiinţific al Parcului Natural Vânători Neamţ nr. 13/2010.  
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Limita de nord porneşte din Vârful Chiţigaia Rea, aflat la o altitudine de 1124 metri, borna 149 din 

unitatea de producţie II Mănăstirea Neamţ, Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ, continuând spre est pe 

interfluviul nordic al bazinului Neamţului, prin Culmea Neamţului şi Poiana Strugăria, până în 

Dealul Comorii, continuă prin Vârful Comorii şi de aici pe Culmea Pleşului, Culmea Piscului şi 

Dealul Cărbunelui, prin bornele silvice 289, 208, 209, 210 şi 207 până în valea Slătioara, la 

confluenţa acesteia cu pârâul Târzia, borna 203 din unitatea de producţie IV Cetatea, Ocolul Silvic 

Târgu Neamţ. De aici urmează limita fondului forestier pe la marginea sudică a satului Grosi şi cea 

vestică a comunei Brusturi, până în borna silvică 158, din unitatea de producţie IV Cetatea, Ocolul 

Silvic Târgu Neamţ. În cazul acestei limite se atinge valoarea maximă a latitudinii, de 47
0
18‟20”, în 

Vârful Cârlanului, din extremitatea nordică a Culmii Pleşului. 

 

Limita de est porneşte din borna silvică 158, din unitatea de producţie IV Cetatea, Ocolul Silvic 

Târgu Neamţse continuă pe limita fondului forestier pe la vest de comuna Brusturi până la 

confluenţa văii Brusturi cu  pârâul Maicilor ce coboară de sub vârful Lebedei, de unde continuă pe 

valea Brusturi până la borna silvică 92 din unitatea de producţie IV Cetatea, Ocolul Silvic 

TârguNeamţ, trecând pe limita fondului forestier până în borna silvică 89 din aceeaşi unitate de 

producţie. Din această bornă silvică, limita estică a Parcului Natural Vânători Neamţ traversează, în 

linie dreaptă, o zonă de păşune, până în borna silvică 86. De aici se continuă pe limita fondului 

forestier, pe sub Dealul Neamţului, lăsând în afaraParcului Natural Vânători Neamţ localităţile 

Târgu Neamţ, Lunca şi Nemţişor, pe care le ocoleşte pe la nord-est până la borna silvică 251 din 

unitatea de producţie II Mănăstirea Neamţ din Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ. Coboară apoi pe 

valea Iftimie şi după confluenţa cu  pârâul Nemţişor, pe valea acestuia, până la drumul spre Schitul 

Cărbuna, continuâd pe acesta până la intersecţia cu drumul ce leagă Mânăstirea Neamţ de Vânători 

Neamţ, continuând pe marginea vestică a acestuia până la Pădurea Dumbrăvii, mai exact până la 

borna silvică borna 48 din unitatea de producţie II Dumbrava, Ocolul Silvic Târgu Neamţ, 

traversând apoi drumul în borna silvică 44 din unitatea de producţie I Secu, Ocolul Silvic Bisericesc 

Neamţ,mergând pe limita fondului forestier până la borna 41 din aceeaşi unitate de producţie. De 

aici coboară în valea Neamţului  pe marginea terenurilor agricole până întâlneşte o vale secată pe 

care o urmează pe direcţia vest până la confluenţa cu pârâul Neamţu pe care îl traversează în linie 

dreaptă şi urcă pe drumul de pământ ce merge perpendicular pe albia Neamţu către pădure, prin 

valea Rea, până la borna 298 din UP I Secu, Ocolul Silvic Târgu Neamţ, continuând pe limita 

fondului forestier până la borna 200 din unitatea de producţie III Agapia, Ocolul Silvic Târgu 
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Neamţ, pe care coboară prin bornele187, 182, 183 până lapârâul Agapia pe care îl traversează în 

linie dreaptă, până la intersecţia cu limita fondului forestier, borna silvică  455 din unitatea de 

producţie III Agapia, Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ şi se continuă prin bornele silvice 61, 58 şi 55  

pe limita fondului forestier, până în borna silvică 56 din unitatea de producţie III Agapia, Ocolul 

Silvic Bisericesc Neamţ.De aici ocoleşte localităţile Văratec, Filioara, Valea Arini şi Bălţăteşti pe 

limita fondului forestier peste Dealul Filioara, până în valea Cracăului, borna 180 din unitatea de 

producţie I Cracăul Negru,  Ocolul Silvic Văratec.  De aici se continuă pe limita fondului forestier 

până în borna silvică 187, din unitatea de producţie I Cracăul Negru, Ocolul Silvic Văratec, de unde 

limita Parcului Natural Vânători Neamţ urcă  pe cursul pârâului Cracău pe o distanţă de 405 metri, 

iar în zona unde pârâul Cracău se apropie cel mai mult de fondul forestier, limita trece pe limita 

fondului forestier. Aceasta zonă de trecere de pe cursul pârâului Cracău pe limita fondului forestier 

se afla la o distanta de 153 metri vest faţă de borna silvică 34 din unitatea de producţie I Cracăul 

Negru,  Ocolul Silvic Văratec. Din borna silvică 34, limita ajunge în borna silvică 35 din unitatea de 

producţie I Cracăul Negru, Ocolul Silvic Văratec, se continuă pe limita fondului forestier pe o 

distanţă de 180 de metri până la intersecţia cu un drum de pământ pe care il urmează până la 

intersecţia acestuia cu drumul forestier Purcăroaia pe care îl urmează până întâlneşte borna silvică 9 

din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Tot sectorul sud-estic al Parcului Natural Vânători Neamţ este situat în exteriorul ariei montane, 

limita pendulând între bordura externă a Munţilor Stânişoarei şi Depresiunea subcarpatică Ozana-

Topoliţa. Extremitatea estică a Parcului Vânători Neamţ este situată la 26
0
22‟32”,  în dreptul 

localităţii Brusturi. 

 

Limita de sud continuă de la borna silvică 9 din unitatea de producţie I Cracăul Negru, Ocolul 

Silvic Văratec pe interfluviul dintre bazinele Cracăului şi Almaşului, pe Culmea Crăcăoanilor, 

Dealul Măgurii peste Vârful Măgura Gârcina, aflat la o altitudine de 1162 metri,  apoi pe Culmea 

Hotarelor peste Vârful Tarniţelor până la Vârful Buhalniţa, borna silvică 92 din unitatea de 

producţie II Cracăul Alb, Ocolul Silvic Văratec.  

 

Limita de vest porneşte din Vârful Buhalniţa, aflat la o altitudine de 1231 metri, unde se atinge şi 

altitudinea maximă absolută, după care se continuă prin culmile Steregoaia şi Stânişoara, prin 

borna silvică 256 din unitatea de producţie II Cracăul Alb,  Ocolul Silvic Văratec, atingând Vârful 
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Crainicul.  În acest sector, limita de vest urmăreşte linia altitudinilor maxime, care separă bazinele 

superioare ale Bouleţului şi Hangului. Din Vârful Crainicul limita se continuă pe direcţia nord-est, 

pe limita dintre ocoalele silvice, prin Bâtca Cucului, Bâtca Hotarelor şi Bâtca Târgurilor, de unde 

urcă pe Obcina Chitelor, Obcina Săscuţelor, coborând apoi până aproape de confluenţa văii Săscuţa 

cu Neamţul, mai exact în borna silvică 297 din unitatea de producţie I Secu, Ocolul Silvic 

Bisericesc Neamţ. Aici îşi schimbă direcţia spre est trecând prin bornele silvice 281 şi 279 din 

unitatea de producţie I Secu, Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ, pe limita fondului forestier până 

întâlneşte drumul judeţean 157 F. Din acest punct, limita îşi schimbă direcţia spre nord, urmărind 

marginea estică a drumului judeţean 157 F, pe o distanţă de 290 de metri, după care îşi schimbă 

direcţia spre est, pe limita dintre proprietăţi pe care o urmează până la intersecţia acesteia cu 

drumul naţional 15 B, pe care îl traversează, continuând până în borna 19, din unitatea de producţie 

II Mănăstirea Neamţ din Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ.Continuă pe limita pădurii până în borna 

silvică 17, de unde urcă pe interfluviul dintre pârâurile Neamţ şi Nemţişor, pe Dealul Râşca şi 

Dealul Leghin. De aici, pe limita dintre Ocoalele Silvice Bisericesc Neamţ şi Pipirig, continuă pe 

Dealul Dobreanu şi Coasta Fagului, apoi pe Piciorul Bompa, până în Vârful Chiţigaia Rea, borna 

silvică 149 din unitatea de producţie II Mănăstirea Neamţ, Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ. În 

proximitatea Vârfului Crainicul se înregistrează punctul extrem vestic al Parcului Natural Vânători 

Neamţ, de 26
o
04‟20”. 

 

Parcul Natural Vânători Neamţ se extinde pe 15‟10” latitudine şi 18‟12” longitudine, fiind poziţionat în 

nordul judeţului Neamţ. Din punct de vedere fizico-geografic, cea mai mare parte a teritoriului aparţine 

părţii sud-estice a Munţilor Stânişoarei, cu unele extensii şi prelungiri în aria masivelor deluroase de la 

marginea Depresiunii subcarpatice Ozana-Topoliţa. 

2.1.6 Zonarea internă 

Din punct de vedere al zonării interne, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

suprafaţa Parcului Natural Vânători Neamţ se împarte în trei zone:  

a) zona de protecţie integrală                                  - 615,5 hectare; 

b) zona tampon- zona de management durabil       - 27785,3 hectare; 

c) zona de dezvoltare durabilă                               - 2230,2 hectare. 
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Zonarea internă a Parcului Natural Vânători Neamţ este reprezentată în anexa desenată nr. 5. 

 

a) Zona de protecţie integrală 

 

Zona de protecție integrală cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul 

Parcului Natural Vânători Neamț. Are o suprafaţă totală de 615,5 hectare şi se compune din patru 

trupuri, după cum urmează: 

i) Zona de aclimatizare a zimbrului, Ocolul Silvic Târgu Neamţ,Unitatea de Producţie II 

Dumbrava, unităţile amenajistice 14B,C,D; 15A%,B; 21D%,V%; 22A%,C,B,V; 23A%,B,C; 24A,B; 

25A,B,C,D,E,F,V; 28A% în suprafaţă totală de 189,0 hectare  -  suprafaţa efectivă a ţarcului de zimbri. 

În ţarcul de aclimatizare se află exemplare de zimbri, aflate în semilibertate, pentru care se asigură 

furajare doar în sezonul rece, parte din aceste exemplare vor fi puse ulterior în libertate. Importanța 

acestei zone, dedicate managementului zimbrului în semilibertate, a făcut ca începând cu anul 2006, 

aceasta să fie inclusă în zona de conservare specială. Includerea zonei de aclimatizare a zimbrului în 

zona de conservare specială a fost avizată favorabil de către Academia Română, Comisia pentru 

Ocrotirea Monumentelor Naturii prin adresa nr. 1870/2006. Ulterior, după apariţia Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, această zonă a fost inclusă 

în zona de protecţie integrală a Parcului Natural Vânători Neamţ, includere avizată succesiv de către 

Consiliul Științific, prin adresele  nr.2/07.02.2008 şi nr. 13/2010. 

În această zonă de protecţie integrală există o serie de construcţii destinate managementului efectivului 

de zimbri, cum ar fi:  hrănitori, depozite de furaje, fânării, observatoare, pavilioane, puntea de observare 

zimbri şi căsuţe de monitorizare zimbri. 

ii) Zona Rezervaţiei de Stejari Dumbrava, Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ, Unitatea de 

Producţie I Secu, unităţile amenajistice 19A,B și 20 în suprafaţă totală de  63,2 hectare. 

Zona de conservare specială a Parcului Natural Vânători Neamţ, conform Ordinului de ministru  nr. 

552/2003, s-a constituit din parcelele silvice 19 şi 20 din Unitatea de Producţie II Dumbrava a Ocolului 

Silvic Târgu Neamţ, actualmente parcelele silvice 19 şi 20 din Unitatea de Producţie I Secu a Ocolului 

Silvic Bisericesc Neamţ. După apariţia Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările 

şi completările ulterioare, zona Rezervaţiei de Stejari Dumbrava a fost încadrată în zona de protecție 

integrală. 

iii) Zona Agapia-Văratec, Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ, Unitatea de Producţie III Agapia, 

unităţile amenajistice 19A,B,C;20A,B;22A,B,C,V; 23A,B,C,D,E;24A,B,C,V;25A,B;26A,B;27A,B;28A 
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şi Ocolul Silvic Târgu Neamţ, Unitatea de Producţie III Agapia, unităţile amenajistice 28 B, 29A,B,C în 

suprafaţa totală de 360,9 hectare, din care 309,7 hectare la Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ şi 51,2 

hectare la Ocolul Silvic Târgu Neamţ. 

 

Pornind de la  adresa Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii nr. 1519/2005 prin care se 

recomandă extinderea zonei de conservare specială a Parcului Natural Vânători Neamţ, prin includerea 

în aceasta a arboretelor de brad prezente în Unitatea de Producţie III Agapia din Ocolul Silvic Văratec, 

Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ a propus Direcţiei Silvice Piatra Neamţ, prin adresa 

nr.824/2005, includerea zonei Agapia-Văratec, aşa cum este descrisă mai sus, în zona de conservare 

specială. Această propunere a fost acceptată prin adresa Direcţiei Silvice Piatra Neamţ nr.11758/2005. 

Includerea zonei Agapia-Văratec în zona de conservare specială a fost avizată favorabil de către 

Academia Română, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii prin adresa nr.1870/2006. Urmare 

a apariţiei Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2007 şi a modificărilor aduse de aceasta, zona Agapia-Vărateca 

fost inclusă în zona de protecţie integrală.  

iv) Zona de preeliberare a zimbrului, Ocolul Silvic Văratec, Unitatea de Producţie II Cracăul 

Alb, unitatea amenajistică 109 C în suprafaţă totală de 2,4hectare. 

Urmare a realizării, în cursul anului 2010, a facilităţilor pentru punerea în libertate a zimbrilor, în 

special a ţarcului de preeliberare, a fost necesară includerea acestei zone în zona de protecţie integrală a 

Parcului Natural Vânători Neamţ, includere avizată de către Consiliul Ştiinţific prin adresa 13/2010. În 

această zonă de protecţie integrală există o serie de construcţii, cum ar fi: cabana Chitele, hrănitoare şi 

depozit de furaje, hrănitoare concentrate, necesare managementului zimbrilor ce urmează a fi puși în 

libertate. 

 

 

Tabelul nr. 12. Unitățile amenajistice incluse în zona de protecţie integrală 

Zona de 

protecţie 

integrală 

Ocolul Silvic 
Unitatea de 

producţie 

Unităţile 

amenajistice 

Suprafaţa 

-hectare- 

Zona de 

aclimatizare a 

zimbrului 

Târgu Neamţ II Dumbrava 14 B 0,6 

Târgu Neamţ II Dumbrava 14 C 35 

Târgu Neamţ II Dumbrava 14 D 1,4 

Târgu Neamţ II Dumbrava 15 A% 8 
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Târgu Neamţ II Dumbrava 15 B 10,7 

Târgu Neamţ II Dumbrava 21 D 3,6 

Târgu Neamţ II Dumbrava 21V 2,5 

Târgu Neamţ II Dumbrava 22 A% 18,7 

Târgu Neamţ II Dumbrava 22 B 3,9 

Târgu Neamţ II Dumbrava 22 C 2,6 

Târgu Neamţ II Dumbrava 22V 0,5 

Târgu Neamţ II Dumbrava 23 A% 6 

Târgu Neamţ II Dumbrava 23 B 10,9 

Târgu Neamţ II Dumbrava 23 C 6,9 

Târgu Neamţ II Dumbrava 24 A 24,3 

Târgu Neamţ II Dumbrava 24 B 1,1 

Târgu Neamţ II Dumbrava 25 A 0,9 

Târgu Neamţ II Dumbrava 25 B 3,2 

Târgu Neamţ II Dumbrava 25 C 33,2 

Târgu Neamţ II Dumbrava 25 D 3,5 

Târgu Neamţ II Dumbrava 25 E 0,4 

Târgu Neamţ II Dumbrava 25 F 0,5 

Târgu Neamţ II Dumbrava 25V 5,8 

Târgu Neamţ II Dumbrava 28 A% 4,8 

Total    189 

Zona Rezervaţiei 

de Stejari 

Dumbrava 

Bisericesc Neamţ ISecu 19 A 33,3 

Bisericesc Neamţ I Secu 19 B 2,4 

Bisericesc Neamţ I Secu 20 27,5 

Total    63,2 

 

 

 

 

 

 

Bisericesc Neamţ III Agapia 19 A 17,4 

Bisericesc Neamţ III Agapia 19 B 18,3 

Bisericesc Neamţ III Agapia 19 C 1,7 

Bisericesc Neamţ III Agapia 20 A 6,7 

Bisericesc Neamţ III Agapia 20 B 11,9 

Bisericesc Neamţ III Agapia 22 A 19 
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Zona Agapia-

Văratec 

Bisericesc Neamţ III Agapia 22 B 28,7 

Bisericesc Neamţ III Agapia 22 C 6,9 

Bisericesc Neamţ III Agapia 22V 0,1 

Bisericesc Neamţ III Agapia 23 A 4,8 

Bisericesc Neamţ III Agapia 23 B 16,3 

Bisericesc Neamţ III Agapia 23 C 17,3 

Bisericesc Neamţ III Agapia 23 D 1 

Bisericesc Neamţ III Agapia 23 E 0,1 

Bisericesc Neamţ III Agapia 24 A 59,1 

Bisericesc Neamţ III Agapia 24 B 1,5 

Bisericesc Neamţ III Agapia 24 C 0,3 

Bisericesc Neamţ III Agapia 24V 0,2 

Bisericesc Neamţ III Agapia 25 A 24,7 

Bisericesc Neamţ III Agapia 25 B 0,6 

Bisericesc Neamţ III Agapia 26 A 38,2 

Bisericesc Neamţ III Agapia 26 B 3,3 

Bisericesc Neamţ III Agapia 27 A 22,4 

Bisericesc Neamţ III Agapia 27 B 1,4 

Bisericesc Neamţ III Agapia 28 A 7,8 

Târgu Neamţ III Agapia 28 B 0,7 

Târgu Neamţ III Agapia 29 A 21,2 

Târgu Neamţ III Agapia 29 B 26 

Târgu Neamţ III Agapia 29 C 3,3 

Total    360,9 

Zona de 

preeliberare a 

zimbrului 

Văratec II Cracăul Alb 109 C 2,4 

Total    2,4 

TOTAL    615,5 

 

 

Limitele zonelor de protecţie integrală sunt: 
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i). Zona de aclimatizare a zimbrului 

Limita de nord începe din borna 58, Unitatea de Producţie II Dumbrava, şi se continuă spre est  pe 

limita dintre parcelele 25 si 26 până în borna 57, urcă spre nord în borna 62, se continuă pe limita de 

parcelă dintre parcelele 27 şi 28 până la intersecţia subparcelelor 27A cu 28 A. De aici limita merge 

spre est şi apoi spre sud – est pe limita subparcelei 28A până la intrsecţia în partea de est a 

subparcelei 28A cu parcela 23. Limita se continuă spre est prin parcela 23A până la intersecţia cu 

limita parcelară dintre parcelele 23 şi 22, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de est începe de la limita dintre parcelele 23 si 22, din Unitatea de Producţie II Dumbrava, de 

unde coboară spre sud prin parcela 22A, apoi se continuă pe limita nordică a subparcelei 22B până la 

limita parcelară dintre parcelele 22 şi 21. Limita se continuă spre sud-est pe limita subparcelei 21V şi 

21D la limita de est până în borna 49, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de sud începe de la borna 49, din Unitatea de Producţie II Dumbrava, şi se continuă prin 

parcela 15A spre vest până la intersecţia cu limita dintre parcelele 13 şi 14, apoi urcă pe limita de 

parcelă dintre parcelele 13 şi 14 până la borna 25, unde o ia spre nord până în borna 27. De aici limita 

merge spre vest pe limita parcelară trecând prin borna 29 până în borna 22, din aceeaşi unitate de 

producţie. 

 

Limita de vest porneşte din borna 22, din Unitatea de Producţie II Dumbrava şi se continuă spre nord 

pe limita dintre parcelele 7 şi 25 până la borna 58. 

 

ii). Zona  Agapia -Văratec 

Limita de nord porneşte din borna 64, Unitatea de Producţie III Agapia, la intersecţia drumului  

Judeţean 155C cu drumul forestier Filiorul pe malul drept al Pârâului Agapia. Limita se continuă spre 

est pe limita fondului forestier, trecând prin bornele 62, 51, 58, 55  pâna la borna 56 din aceeaşi 

unitate de producţie. 

 

Limita de est începe de la borna 56 din Unitatea de Producţie III Agapia, urmărind limita fondului 

forestier până la borna 53 de unde merge spre vest prin borna 54 până în dreptul bornei 59. De aici 

limita merge spre sud prin bornele 52, 50, 48, pe marginea fondului forestier până la intersecţia 

subparcelelor 22A cu 22C în apropierea bornei 48. De la intersecţia subparcelelor, limita se continuă 
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spre est până în borna 44, apoi spre sud prin borna 42, traversează drumul forestier Filiorul  până în 

borna 39, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de sud corespunde în totalitate limitei dintre parcelele 17 şi 19 din Unitatea de Producţie III 

Agapia şi începe din borna 39 şi  se continuă spre vest pe Piciorul Runcu până în borna 38, din 

aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de vest porneşte din borna 38, din Unitatea de Producţie III Agapia, trece prin bornele 41, 43, 

47, 49 care sunt vecine la vest cu Poiana Dealul Mare, apoi se continuă prin bornele 69, 67, 63, 65, 

până în borna 64, din aceeaşi unitate de producţie, aflată pe malul drept al Pârâului Agapia. 

 

 

iii). Rezervaţia de Stejari Dumbrava 

Limita de nord începe de la borna 44, din Unitatea de ProducţieI Secu, şi se continuă spre est pe 

limita fondului forestier până în borna 45 la sud de satul Nemtiţor şi apa cu acelaşi nume. 

 

Limita de est coboară din borna 45, din Unitatea de Producţie I Secu, la vest de satul Vânători, spre 

sud pe limita fondului forestier, prin bornele 46, 47 traversând Drumul Naţional 15C până în borna 

42, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de sud începe de la borna 42, din Unitatea de Producţie I Secu, şi se continua spre est până în 

borna 41 pe limita fondului forestier, aflată la nord de terenurile agricole ale satului Vânători Neamţ. 

Limita de vest urcă spre nord din borna 41, din Unitatea de Producţie I Secu, pe limita dintre 

parcelele 18 şi 19 la borna 40 unde traversează Drumul Naţional 15C şi se continuă pe limita de sud a 

parcelei 20 până în borna 44, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

iv). Zona de preeliberare a zimbrului  

Limita de nord se suprapune cu partea nordică a ţarcului de monitorizare zimbri, respectiv cu partea 

nordică a unităţii amenajistice 109 C, din Unitatea de Producţie II Cracăul Alb. 

 

Limita de sud – est se suprapune cu limita dintre subparcelele 109 C si 109A, din Unitatea de 

Producţie II Cracăul Alb. 
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Limita de vest începe de la intersecţia subparcelară dintre subparcelele 109 A, 109 C şi 108 A, din 

Unitatea de Producţie II Cracăul Alb, de unde urcă pe limita dintre subparcelele 109 A şi 109 C, din 

aceeaşi unitate de producţie.  

 

b) Zona de management durabil  

În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

zonele tampon, denumite în parcurile naturale zone de management durabil, nu se includ în zonele cu 

protecţie integrală, strictă sau de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi fac trecerea între zonele 

cu protecţie integrală şi cele de dezvoltare durabilă. În cazul Parcului Natural Vânători Neamţ zona de 

management durabil se întinde pe o suprafaţă de 27785,3hectare.   

 

c) Zona de dezvoltare durabilă 

Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit activităţi de 

investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare 

durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra 

biodiversităţii. În cazul Parcului Natural Vânători Neamț zona de dezvoltare durabilă însumează o 

suprafață de 2230,2 hectare după cum urmează: 

i). Zona de dezvoltare durabilă – Cetatea Neamțului, cuprinde zona monumentului istoric 

Cetatea Neamţului si facilităţile aferente, inclusiv drumul de acces, având o suprafaţă de 1,1 hectare. 

Se învecinează la nord  cu subparcela 13 B, iar la vest, sud şi est cu subparcela 13 C, din Unitatea de 

Producţie IV Cetatea, Ocolul Silvic Târgu Neamţ. 

ii). Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Sf. Crucese află situată în enclava E1 din parcela 

58 din Unitatea de Producţie IV Cetatea, având o suprafaţă de 2,7 hectare. 

iii). Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Icoana Nouăse află situată în enclava E2 din 

Unitatea de Producţie II  Mănăstirea Neamţ,  având o suprafaţă de 36,06 hectare. 

Limita de nord porneşte din borna 176, Unitatea de Producţie II  Mănăstirea Neamţ, se continuă pe 

limita subparcelei 100 A până în borna 175, după care merge pe limita Ocolului Silvic Râşca până în 

borna 179 şi apoi pe limita subparcelei 104 B până în borna 184, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de est începe din borna 184, din Unitatea de Producţie II  Mănăstirea Neamţ, se continuă pe 

limita subparcelei 103 A şi 103 E până în borna 183, după care se continuă cu limita subparcelei 102 

până în borna 182 din aceeaşi unitate de producţie. 
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Limita de sud coincide cu Pârâul Nemţişor între bornele 182 şi 108, din Unitate de Producţie II  

Mănăstirea Neamţ, şi se continuă pe limita fondului forestier până în borna 164 din aceeaşi unitate de 

producţie. 

 

Limita de vest începe din borna 164, din Unitatea de Producţie II  Mănăstirea Neamţ, de unde continuă 

pe limita fondului forestier până în borna 163, apoi ajunge până în borna 178 situată pe malul drept al 

pârâului Bivolu, după care traversează drumul forestier 194 D, după care se continuă pe limita de est a 

parcelei 101 până în borna 176, din aceeaşi unitate de producţie. 

iv). Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Icoana Veche– se află situată în enclava E2 din 

interiorul parcelei 56 din Unitatea de Producţie II  Mănăstirea Neamţ, având o suprafaţă de 0,7 hectare. 

Limitele de nord şi de est coincid cu limita subparcelei 56 B, din Unitatea de Producţie II  

Mănăstirea Neamţ,  iar la sud şi vest cu limita  subparcelei 56 C, din aceeaşi unitate de producţie. 

v). Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Pocrov– se află situat în enclava E1 din Unitatea 

de Producție I Secu, avand o suprafaţă de 10,88 hectare. 

 

Limita de nord porneşte din borna 25 pe limita fondului forestier până în borna 21, din Unitatea de 

ProducţieII  Mănăstirea Neamţ. 

 

Limita de est porneşte din borna 21 merge pe limita fondului forestier până în borna 10 din Unitatea de 

ProducţieI Secu. 

Limita de sud porneşte din borna 10, Unitatea de ProducţieI Secu, pe limita fondului forestier a 

subparcelei 5 B până în borna 8, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de vest porneşte din borna 8, Unitatea de Producţie I Secu, de unde se continuă pe limita 

fondului forestier în partea de est a parcelei 4 până în borna 25, din Unitatea de Producţie II  

Mănăstirea Neamţ. 

vi). Zona de dezvoltare durabilă Mănăstirea Neamţ – Vovidenia este situată pe terenurile- 

agricol, pajiști, intravilan-, aflate în proprietatea Mănăstirii Neamţ, având o suprafaţă de 401,41 

hectare, fiind delimitată astfel: 

 

Limita de nord începe din borna 65, din Unitatea de Producţie II  Mănăstirea Neamţ şi se continuă cu 

Pârâul Nemţişor până în borna 210, apoi pe limita fondului forestier trecând prin bornele 230, 235 
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traversează Pârâul Humei ajungând în borna 244 după care prin partea de sud a parcelelor 133, 134, 

135 şi 136 trecând prin bornele 248, 249 şi 252 ajunge în borna 251, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de est porneşte din borna 251, din Unitatea de Producţie II  Mănăstirea Neamţ, şi merge pe 

limita Parcului Natural Vânători Neamţ până în borna 44, din Unitatea de Producţie I Secu. 

 

Limita sud – vestică porneşte din borna 44,  din Unitatea de Producţie I Secu, traversează drumul şi 

continuă pe limita fondului forestier trecând prin bornele 50,52, apoi pe partea nordică a subparcelei 

23 A şi 23 B, continuând pe partea estică a subparcelei 28 A şi apoi pe limita sudică a subparcelei 28 

B ajunge în borna 54, după care se continuă pe limita fondului forestier trecând prin bornele 64 şi 

ajungând în borna 1 din Unitatea de Producţie II  Mănăstirea Neamţ, după care, pe limita fondului 

forestier, trece prin bornele 12, 9, 10 11, 5 ajungând în borna 52 de pe malul stâng al pârâului 

Magherniţa, după care se continuă pe limita fondului forestier prin bornele 51, 120, 52 şi 54 de pe 

Pârâul Cerdac, continuând pe limita estică a subparcelei 34 A până în borna 65, din aceeași unitatea de 

producţie. 

vii). Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Branişte – Leghin este situată pe terenul 

Mănăstirii Neamţ, având o suprafaţă de 329,36 hectare. 

 

Limita de nord porneşte din borna 19 din Unitatea de Producţie I Secu şi se continuă pe limita fondului 

forestier în partea sudică a parcelelor 11, 12, 13, 14, 15 până în borna 32, după care traversează drumul 

DN 15 B ajungând în borna 39, continuându-se pe limita vestică a parcelei 16 până în borna 34, apoi 

pe limita sudică a parcelelor 16, 17 şi 18 până în borna 41, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de est porneşte din borna 41, Unitatea de Producţie I Secu şi se continuă pe limita parcului 

ajungând în borna 299 din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de sud porneşte din borna 299, Unitatea de Producţie I Secu şi se continuă pe limita fondului 

forestier spre vest pe limita nordică a parcelelor 13, 26, 27 şi 28 până în borna 50, din aceeaşi unitate 

de producţie. 

 

Limita de vest porneşte din borna 50, Unitatea de Producţie I Secu şi se continuă pe limita Parcului 

Natural Vânători Neamţ până în borna 19 din aceeaşi unitate de producţie. 
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viii). Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Secu este situată pe terenul Mănăstirii Secu, 

având o suprafaţă de 66,31 hectare.  

 

Limita de nord începe din borna 270, din Unitatea de Producţie I Secu, şi se continuă pe limita 

fondului forestier a parcelei 128 până în borna 269, după care traversează drumul şi ajunge până în 

borna 75 situată pe malul drept al Pârâului Secu. 

 

Limita de est începe din borna 75, din Unitatea de Producţie I Secu, continuând pe limita fondului 

forestier din partea vestică a parcelelor 40, 41, 42, 45, şi 46, trecând prin bornele 79, 74 până în borna 

83, după care traversează drumul în borna 248, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de sud începe din borna 248, din Unitatea de Producţie I Secu,  de unde continuă pe limita 

fondului forestier în partea nordică a parcelelor 122, 125, 126, şi 127 trecând prin bornele 251, 256, 

257, 259, 260 ajungând până în borna 263, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de vest  începe din borna 263, din Unitatea de Producţie I Secu,  şi coincide cu limita estică a 

parcelei 137, trecând prin bornele 264, 265 ajungând până în borna 270, din aceeaşi unitate de 

producţie. 

ix). Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Piciorul Crucii se află situată în enclavele E1 şi 

E2 din Unitatea de Producţie I Secu, având o suprafaţă de 51,50 hectare. 

 

Limita de nord porneşte din borna 203, din Unitatea de Producţie I Secu,   şi se continuă pe limita 

fondului forestier până în borna 200, se continuă pe limita de est a subparcelei 113 A până în borna 

201, apoi traversează drumul forestier nr. 5 ajungând în borna 192, continuându-se pe limita sudică a 

subparcelei 113 A până în borna 194, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de est începe din borna 194, din Unitatea de Producţie I Secu, se continuă pe limita vestică a 

subparcelei 112 A până în borna 198 trecând apoi prin bornele 197, 188, 189, 190 până în borna 186, 

din aceeaşi unitate de producţie. 

 



 

36 

 

Limita de sud pleacă din borna 186, din Unitatea de Producţie I Secu,  se continuă pe limita fondului 

forestier din partea nordică a subparcelei 111 A până în borna 191, ajungând apoi până în borna 193, 

din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de vest începe din borna 193, din Unitatea de Producţie I Secu,  şi merge pe limita estică a 

subparcelei 114 A până în borna 203, din aceeaşi unitate de producţie. 

x). Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Agapia Vecheeste situată  în poiana Agapia 

Veche,  având o suprafata de 10,69 hectare. 

 

Limita de nord porneşte din borna 164, din Unitatea de Producţie III Agapia, şi se continuă pe limita 

Ocolul Silvic Târgu Neamţ până în borna 165, după care se continuă cu limita subparcelei 78 B până 

la intersecţia cu limita subparcelară ce desparte subparcelele 78 B de 78 A, din aceeaşi unitate de 

producţie. 

 

Limita de est porneşte de la intersecţia limitei subparcelare dintre subparcelele 78 B de 78 A, din 

Unitatea de Producţie III Agapia  şi se continuă pe limita fondului forestier a subparcelei 78 A până în 

borna 168, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de sud porneşte din borna 168, din Unitatea de Producţie III Agapia, şi se continuă pe limita 

fondului forestier a parcelei 77 A până la intersecţia cu limita subparcelară ce desparte subparcelele 77 

A de 77 B, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de vest porneşte de la intersecţia limitei subparcelare dintre subparcelele 77 B de 77 A, din 

Unitatea de Producţie III Agapia,  şi se continuă pe partea estică a subparcelelor 77 B şi 77 D până în 

borna 164, din aceeaşi unitate de producţie. 

xi). Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Agapiaeste situată în Poiana Muncelului, 

având o suprafaţă de 58,46 hectare. 

 

Limita de nord porneşte din borna 174, din Unitatea de Producţie III Agapia, pe culmea Agapia Veche 

până în borna 188, din aceeaşi unitate de producţie. 
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Limita de est porneşte din borna 188, din Unitatea de Producţie III Agapia,  pe limita vestică a 

subparcelei 85 B până în borna 185, apoi se continuă pe limita vestică a parcelei 83, traversează pârâul 

Agapia şi ajunge în borna 64, continuând pe limita pârâului Agapia până în borna 68, ajungând apoi pe 

limita fondului forestier până la intersecţia cu Piciorul Cantonului în borna 70, din aceeaşi unitate de 

producţie. 

 

Limita de sud porneşte din borna 70,  traversează drumul FE 14 şi ajunge în borna 148, din aceeaşi 

unitate de producţie. 

 

Limita de vest porneşte din borna 148 şi se continuă pe limita fondului forestier pe partea estică a 

parcelei 69 până în borna 151, continuându-se cu limita subparcelei 70 A până la intersecţia Pârâului 

Agapia Veche, continuând pe acest pârâu până la intersecţia cu Pârâul Călugăriţei, apoi traversează 

drumul FE 18, şi se continuă pe drumul FE 19 până în borna 173 după care urmăreşte limita fondului 

forestier pe partea estică a parcelelor 81 şi 80 ajungând la borna 174, din aceeaşi unitate de producţie. 

xii). Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Sihla, se află situată în poiana Sihlei, având o 

suprafaţă de 3,37 hectare, fiind delimitată de bornele 119,118, 120, 116 şi 117 din Unitatea de 

Producţie III Agapia şi  borna 136 din Unitatea de Producţie I Secu. 

 

Limita de nord porneşte din borna 119, din Unitatea de Producţie III Agapia, de unde urmăreşte limita 

subparcelei 55C, până în borna 118, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de est porneşte din borna 118, din Unitatea de Producţie III Agapia, continuându-se pe limita 

vestică a subparcelelor 55 D şi 55 C, apoi trece prin borna 120 până în borna 116, din aceeaşi unitate 

de producţie. 

 

Limita de sud porneşte din borna 116, din Unitatea de Producţie III Agapia,  continuându-se pe limita 

nordică a subparcelei 54 până în borna 117, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de vest porneşte din borna 117, din Unitatea de Producţie III Agapia,  şi se continuă pe limita 

fondului forestier pe partea estică a subparcelelor 81C şi 80D din Unitatea de Producţie I Secu,  trece 

prin borna 136 din UP I Secu până în borna 119 din Unitatea de Producţie III Agapia. 
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xiii). Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Daniil Sihastruse află situată în poiana Daniel 

Sihastru, având o suprafaţă de 0,3 hectare. 

xiv). Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Sihăstria este situată pe terenul mănăstirii 

Sihăstria, având o suprafaţă de 162,95 hectare.  

 

Limita de nord începe din borna 235, din Unitatea de Producţie I Secu, de unde se continuă pe limita 

fondului forestier în partea sudică a parcelelor 124, 123, 120, 119 şi 118 trecând prin bornele 236, 237, 

244, 240, 245, 241, 246 ajungând până în borna 122, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de est începe din borna 122, din Unitatea de Producţie I Secu, este delimitată de pârâul Secu, 

trecând prin bornele 124, 149, 210 până în borna 209, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de sud porneşte din borna 209 şi se continuă pe limita nordică a parcelelor 117, 116, şi 115, 

trecând prin bornele 243, 242, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 

231, 232, 233 şi 234, din aceeaşi unitate de producţie. 

 

Limita de vest începe din borna 234, din Unitatea de Producţie I Secu, şi se continuă pe Obcina 

Tăciunelui până în borna 235, din aceeaşi unitate de producţie. 

xv). Zona de dezvoltare durabilă Magazia – Cracăul Negru – Mitocul Bălan, cuprinde 

proprietăţile particulare ale locuitorilor comunelor Crăcăoani şi Bălţăteşti, având o suprafaţă de 

1079,49 hectare. 

 

Limita de nord porneşte din borna 295 din Unitatea de Producţie II Cracăul Alb şi se continuă pe 

limita fondului forestier pe partea de sud a parcelelor 143, 144, 145, 146, 147 trecând prin bornele 

294, 298, 300 până în borna 308 situată pe malul drept al pârâului Căprioara, după care limita se 

continuă cu o linie paralelă situată la nord, la 300 de metri de drum, traversează apoi drumul FN 2 şi 

pârâul Cracăul Alb după care se continuă pe limita fondului forestier prin partea de sud a parcelelor 

73, 74, 75, 76, 78 şi 79 până în borna 181, din Unitatea de Producţie I Cracăul Negru. 

 

Limita de est porneşte din borna 181 şi se continuă pe limita pârâului Purcăroaiei până la intersecţia cu 

limita subparcelară 13 B, după care se continuă pe limita fondului forestier în partea de nord a 

subparcelei 13 B până în borna 27, apoi pe limita vestică a parcelelor 18, 17, 14 şi 15 până în borna 34, 
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apoi pe limita nordică a parcelei 15 până în borna 33 continuând pe pârâul Cracăul Negru până în 

borna 52, după care se continuă pe limita fondului forestier pe partea vestică a parcelelor 24, 25 şi 26 

până în borna 57, traversând pârâul Măguricea şi drumurile FE 4 şi FE 6, continuându-se cu limita 

fondului forestier pe partea de nord a parcelelor 44, 45, 46 până în borna 108 după care traversează 

pârâul Cracăul Negru până în borna 133, din Unitatea de Producţie I Cracăul Negru. 

 

Limita de sud porneşte din borna 133 şi se continuă pe limita fondului forestier, trecând prin bornele 

135, 137, 138, 142, 143 până în borna 145, traversează pârâul Tisa şi drumul FN 1, ajunge în borna 

156, apoi pe limita fondului forestier până în borna 155, după care continuă în linie dreaptă până în 

borna 3 din Unitatea de Producţie II Cracăul Alb, continuând pe partea estică a parcelei 1 până în 

borna 1, continuând pe pârâul Cracăul Alb până în borna 5, apoi pe limita fondului forestier prin partea 

de nord a parcelelor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 până în borna 24, apoi pe limita nordică a parcelei 16 

ajungând în borna 40, continuând pe partea vestică a parcelei 17 şi 18 apoi pe limita pârâului până în 

borna 130 din Unitatea de Producţie II Cracăul Alb. 

 

Limita de vest porneşte din borna 130, Unitatea de Producţie II Cracăul Alb, pe limita fondului 

forestier trecând prin bornele 129, 132 şi 131 apoi pe pârâul Sasu până în borna 197, apoi pe limita 

estică a parcelelor 90,92 până în borna 202, continuând pe limita fondului forestier în partea de nord a 

parcelelor 93, 96 şi 97 ajungând în borna 212 după care traversează drumul D 165 ajungând în borna 

295 din Unitatea de Producţie II Cracăul Alb. 

xvi). Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Bouleţul Mic include parte din fâneaţa comunei 

Crăcăoani şi are o suprafaţă de 1,3 hectare. Aceasta zonă este delimitată  de drumul D 159 şi parcela 

35 din Unitatea de Producţie II Cracăul Alb. 

xvii). Zona de dezvoltare durabilă –  Bouleţ include parcelele 54 C, 54C şi 54V, din unitatea 

de producţie II Cracăul Alb, are o suprafaţă de 2,7 hectare și include cabana silvică Bouleț. Zona 

respectivă este delimitată la nord-vest de parcela 54 A, iar la sud de parcela 49 A, din aceeaşi unitate 

de producţie. La est porneşte din borna 112 şi se suprapune cu limita estică a parcelelor  54 C, 54C şi 

54V, din Unitatea de Producţie II Cracăul Alb. 

xviii). Zona de dezvoltare – Pepinieră Dumbrava are o suprafaţă de 10 hectare şi se suprapune 

peste subparcelele 16C1, 16C2 şi 16PP, din Unitatea de Producţie I Secu. 
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xix). Zona de dezvoltare – Monumentul Eroilorare o suprafaţă de 0,8 hectare. Această zonă 

are ca limită de vest subparcela 16A, iar la est subparcela 17B, din Unitatea de Producţie IV Cetatea, 

Ocolul Silvic Târgu Neamţ. 

Suprafețele care compun zona de dezvoltare durabilă sunt prezentate în tabelul nr. 13. 

 

Tabelul nr. 13. Zonele de dezvoltare durabilă din cadrul Parcului Natural Vânători Neamţ 

Denumirea zonei Suprafaţa 

-hectare- 

Zona de dezvoltare durabilă – Cetatea Neamțului 1,1 

Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Sfânta Cruce 2,7 

Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Icoana Nouă 36,0 

Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Icoana Veche 0,7 

Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Pocrov 10,9 

Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Neamţ -Vovidenia 401,4 

Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Branişte – Leghin 329,4 

Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Secu 66,3 

Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Piciorul Crucii 51,5 

Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Agapia Veche 10,7 

Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Agapia 58,5 

Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Sihla 3,4 

Zona de dezvoltare durabilă – Mănăstirea Sihăstria 163 

Zona de dezvoltare durabilă Magazia – Cracăul Negru – Mitocul Bălan 1079,5 

Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Bouleţul Mic 1,3 

Zona de dezvoltare durabilă – Schitul Daniil Sihastru 0,3 

Zona de dezvoltare durabilă – Bouleţ 2,7 

Zona de dezvoltare durabilă – Pepinieră Dumbrava 10,0 

Zona de dezvoltare durabilă -  Monumentul Eroilor 0,8 

TOTAL 2230,2 
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2.2.  Descrierea cadrului fizico-geografic 

2.2.1. Geologie 

Din punct de vedere geologic, suprafaţa parcului este amplasată în extremitatea estică a Orogenului 

carpatic, la contactul cu Platforma Moldovenească. Acest aspect conferă zonei un fond structural şi 

petrografic divers, pe care s-a grefat o morfologie specifică.Sectorul nord-estic al parcului, cuprins între 

localităţile Târzia, Brusturi, până la Culmea Pleşului, este amplasat pe depozite basarabiene ale 

Platformei Moldoveneşti, respectiv pietrişuri deltaice, nisipuri şi intercalaţii argiloase.Cea mai mare 

parte a suprafeţei parcului se găseşte pe formaţiunile flişului extern carpatic şi ale molasei-Moldavide.  

 

Pânza de Tarcău ocupă sectorul vestic al parcului şi este constituită din depozite care aparţin ca vârstă 

Cretacicului - formaţiunea de Hangu, Paleocenului - formaţiunile de Izvor şi Straja, Eocenului, în 

condiţiile litofaciesului de Doamna - formaţiunile de Suceviţa, Doamna, Bisericani şi Lucăceşti, 

Oligocenului, în condiţiile litofaciesului de Kliwa - formaţiuni flişoide bituminoase cu gresii de Kliwa. 

 

Constituţia petrografică este dată de gresii, calcare, marne şi numeroase intercalaţii de argile, unele 

bituminoase.  

 

Pânza de Vrancea ocupă sectorul central şi estic al parcului, sub forma unei mari semiferestre tectonice, 

numită semifereastra Râşca-Bistriţa. Cele mai vechi depozite care apar în zonă sunt de vârstă paleocenă 

şi eocenă - formaţiunile de Straja, Suceviţa, Doamna, Bisericani şi Lucăceşti, după care se găsesc cele 

de vârstă oligocenă, asemănătoare până la identitate cu cele din pânza de Tarcău.  

 

Constituţia petrografică este marcată de prezenţa rocilor pelitice care alcătuiesc formaţiunile miocene, 

dar şi de prezenţa intercalaţiilor de gresii oligocene - gresia de Kliwa.  

 

Pânza Pericarpatică sau Molasa Carpaţilor Orientali intră parţial în alcătuirea dealurilor subcarpatice. 

Depozitele acestei unităţi structurale sunt reprezentate prin formaţiuni argilo-siltitice şi nisipuri de 

culoare cenuşie-negricioasă, cu breccii şi conglomerate carpatice, asociate cu roci de precipitaţie 

chimică - sare gemă, săruri de potasiu şi gips. Zona de apariţie a pânzei pericarpatice este marcată şi de 

prezenţa a numeroase izvoare mineralizate , denumite popular slatine, cel mai adesea clorosodice şi 

sulfatate. Din punct de vedere tectonic, zona este caracterizată de şariajul pânzelor de fliş peste molasă 
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şi apoi întregul eşafodaj carpatic a avansat peste Platforma Moldovenească, fenomen care s-a produs în 

tectogeneza moldavă din Miocen. 

 

2.2.2 Geomorfologie 

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. Ca urmare, relieful acestui teritoriu, precum şi 

procesele geomorfologice actuale vor avea caracteristici foarte asemănătoare cu cele ale unităţilor 

naturale amintite. 

 

Din punct de vedere altitudinal, teritoriul parcului se încadrează între 365 metri - pe flancul nord-estic 

al Culmii Pleşului, în raza localităţii Brusturi, 410 metri - în lungul Ozanei, la intrarea în localitatea 

Vânători Neamț şi 520 metri - în lungul Cracăului la Crăcăoani şi 1231 metri - Vârful Buhalniţa. 

Altitudinea medie se cifrează la circa 800 metri.  

 

Energia de relief are valori mai mari în partea de vest, datorită situării pe linia altitudinilor maxime ale 

Munţilor Stânişoarei şi nivelului de bază coborât al reţelei hidrografice, valorile fiind mai moderate în 

partea de est, îndeosebi în bazinul Nemţişorului. 

 

Densitatea fragmentării reliefului prezintă valori moderate, specifice ariei flişului est-carpatic, cu unele 

diferenţieri dictate de suportul litologic şi poziţia în cadrul ariei montane. 

 

La nivelul formelor medii ale reliefului domină versanţii, care în general se caracterizează prin valori 

ridicate ale pantelor la nivelul ariei montane  şi prin valori mai coborâte, de 3-7
o
 în aria subcarpatică, cu 

excepţia Culmii Pleşului, unde panta medie a versanţilor depăşeşte 15
o
. Aceste valori ale declivităţii duc 

la instalarea unor procese de modelare destul de intense, mai ales unde apar şi alţi factori favorizanţi cu 

caracter local: despăduriri, păşunat excesiv, alternanţe litologice, perturbări ale regimului hidrogeologic 

şi altele asemenea. Tot la nivelul formelor de relief cu pante reduse sau plane se înscrie întreaga suită a 

formelor de acumulare fluvială: luncile şi terasele fluviale ale principalelor râuri respectiv Neamţu, 

Nemţişor, Agapia și Cracău. Pe ansamblu, domină morfosculptura, având în vedere ponderea deosebită 

a suprafeţelor înclinate, îndeosebi a versanţilor, morfostructura implicându-se doar în situaţia prezenţei 
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unor linii structurale importante - anticlinalul Doamna-Horaiţa, fruntea pânzei flişului extern şi a celei 

pericarpatice şi în cazul litofaciesurilor rezistente la acţiunea factorilor externi. 

 

Pe teritoriul parcului întâlnim o formaţiune geomorfologică naturală, pe care localnicii au denumit-o 

„Peştera Sfânta Teodora”. Această peşteră este situată într-un spaţiu îngust dintre două stânci înalte, 

lângă Mănăstirea Sihla, în partea de nord a acesteia, având o importanţă deosebită pentru creştinii 

ortodocşi.  

2.2.3. Clima 

În zona Parcului Natural Vânători Neamţ se manifestă influenţa factorilor genetici ai climei asupra 

distribuţiei spaţiale a valorilor principalelor elemente climatice, cu menţiunea impactului factorului 

orografic în apariţia unor diferenţieri cu caracter local - apariţia topoclimatelor specifice. Formaţiunile 

barice de mare întindere la nivel european, cu efecte marcante la nivelul circulaţiei atmosferice din zonă 

sunt: anticiclonul azoric cu influenţă în instalarea maximului pluviometric în mai-iulie, ciclonul 

islandez resimţit în special spre sfârşitul toamnei şi începutul iernii, când vremea devine umedă şi 

închisă, anticiclonul siberian - prezent în majoritatea iernilor, generând un timp rece şi secetos şi 

ciclonii mediteraneeni care apar pulsatoriu în perioada septembrie-aprilie, determinând fluctuaţii 

termice şi creşteri ale cantităţilor de precipitaţii. 

 

La aceştia, se adaugă şi alţi centri barici locali de acţiune atmosferică, între care se detaşează 

ciclogeneza orografică carpatică. Aceasta se manifestă prin înaintarea spre vest a anticiclonului de iarnă 

şi ascensiunea maselor de aer pentru traversarea grupei centrale a Carpaţilor Orientali, producând 

creşteri ale precipitaţiilor, inclusiv ninsori şi lapoviţe timpurii şi târzii. 

 

Relieful, prin caracteristicile sale orografice şi morfometrice, determină numeroase modificări ale 

elementelor climatice, între care cele mai importante sunt: etajarea valorilor medii multianuale ale 

temperaturii aerului şi ale cantităţilor de precipitaţii, foehnizarea maselor de aer în cazul circulaţiei 

vestice, apariţia topoclimatelor de luncă, vale, versant şi culme montană şi alte fenomene asemănătoare. 

 

Temperatura medie anuală la Staţia Meteorologică Târgu Neamţ are valoarea de 8,2
o
C. În aria montană 

a Parcului Natural Vânători Neamţ temperaturile înregistrează scăderi odată cu creșterea altitudinii, 

ajungând ca la 800 metri să se înregistreze temperaturi medii anuale de 6
o 

C, iar la 1000 – 1200 metri 

altitudine acestea să fie mai mici de 4 
o
C.  La Târgu Neamţ, luna cu temperatura medie cea mai ridicată 
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este iulie, cu 19,5
o
C, iar cea cu temperatura medie cea mai coborâtă este ianuarie cu -3,7

o
C, de unde 

rezultă o amplitudine termică anuală de 23,2
o
C. Temperaturile medii lunare sunt prezentate în tabelul 

nr. 14. 

Tabelul nr. 14. Temperaturile medii lunare (
o
C) la Târgu  Neamţ 

Lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII An 

Temperatura 

medie 
-3,7 -2,7 1,8 8,4 14,1 17,4 19,5 18,5 14,4 8,7 2,9 -1,3 8,2 

Aceste valori ale temperaturilor medii lunare ne indică că, în sectorul parcului din zona 

depresionară, climatul este mai moderat faţă de valea Siretului şi Podişul Moldovei. Caracterul mai 

blând al climatului se datorează situaţiei de adăpost şi a uşoarei foehnizări a maselor de aer care 

coboară pe clinele estice ale piemonturilor munţilor. 

 

Maxima termică absolută este înregistrată cu valoarea de 37,0
o
C în data de 17.08.1952, minima termică 

absolută a fost de -29,1
o
C înregistrată în data de 02.01.1909, iar amplitudinea termică absolută are o 

valoare de 66,1
o
C.  

 

Tabelul nr.  15. Regimul temperaturilor extreme (
o
C) la Târgu  Neamţ 

Lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Temperatura 

maximă 
10,2 12,0 18,0 23,2 27,1 29,5 30,5 31,1 27,9 23,6 17,4 12,7 

Temperatura 

maximă 

absolută 

16,3 20,7 27,5 30,0 33,1 34,0 36,7 37,0 33,4 28,2 25,0 18,3 

Temperatura 

minimă 
-16,4 -15,6 -11,0 -2,0 2,9 7,0 8,8 7,9 2,7 -3,1 -8,9 -14,5 

Temperatura 

minimă 

absolută 

-29,1 -23,6 -19,5 -7,5 -3,5 3,2 5,0 4,5 -3,6 -8,7 -17,7 -24,9 

Cantitatea medie multianuală de precipitaţii variază de la circa 650 milimetri în aria 

depresionară, spre exemplu 652,7 milimetri la Târgu Neamţ, apropiindu-se de 1000 milimetri la nivelul 

înălţimilor maxime. Se înregistrează însă şi mari variaţii ale cantităţilor extreme de precipitaţii: la Târgu 

Neamţ, în 1910, au căzut 1059,0 milimetri precipitații, dintre care 320 milimetri în luna iulie a aceluiaşi 
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an, iar la nivelul anului 1986, doar 339,1 milimetri. Ploile sub formă de averse, întâlnite mai ales vara, 

pot depăşi frecvent 60 milimetri în 24 ore. Cea mai mare cantitate de precipitaţii căzută în 24 de ore s-a 

înregistrat la Târgu Neamţ şi a fost de 95,1 milimetri, iar la 26 iulie 1906, în 30 minute a căzut o 

cantitate de 65,9 milimetri, cu o intensitate medie de 2,2 milimetri/minut. 

 

Precipitaţiile sub formă de ninsoare încep să cadă, de cele mai multe ori din prima decadă a lunii 

noiembrie, în sectorul depresionar sau cu înălţimi medii din aria Parcului Natural Vânători Neamţ şi 

mult mai devreme, cu cel puţin două săptămâni, în sectorul montan al acestuia. Stratul de zăpadă se 

menţine între 70 şi 100 de zile, până la jumătatea lunii martie sau chiar la sfârşitul acesteia, în funcţie de 

altitudine. În lunile ianuarie şi februarie, zăpada are o grosime medie de 25 – 50 centimetri, funcţie de 

altitudine. 

 

Direcţia vânturilor dominante este influenţată atât de circulaţia generală a maselor de aer, cât şi de 

orientarea principalelor linii orografice. Regimul vânturilor este prezentat în tabelul nr. 16, cea mai 

mare frecvenţă, în sectorul estic,  o au vânturile dinspre N-19,2%, S-11,3% şi NV-10,9%, iar cea mai 

redusă o au vânturile dinspre E-1,5% şi NE-1,6%. În sectorul central şi vestic o influenţă deosebită au 

vânturile din V-4,3%. La contactul dintre Depresiunea Neamţului şi culmile montane ale Stânişoarei 

apar mişcări ale aerului de tipul brizelor de munte – vale, în special în perioada caldă a anului. Tot în 

acest sector mai apare un fenomen al dinamicii atmosferice, prezenţa foehnului, în zonele Văratec, 

Cracăul Negru, Agapia.  

 

Tabelul nr. 16.  Regimul vânturilor la Târgu Neamţ 

Direcţie N NE E SE S SV V NV Calm 

Frecvenţă (%) 19,2 1,6 1,5 3,4 11,3 7,2 5,2 10,9 39,7 

Intensitate 

(metri/s) 
5,9 2,9 2,3 3,4 4,1 3,4 4,3 5,0 - 

Ca regim anual, cea mai mare frecvenţă a mişcărilor eoliene se înregistrează în anotimpurile de 

iarnă şi primăvară. 

 

În aria depresionară, brumele se produc începând din decada a III-a a lunii septembrie, iar primăvara, 

cele tardive, caracterizează luna aprilie, excepţional luna mai, ca dată de referinţă fiind 21-22 mai 1952. 
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Numărul mediu de zile cu grindină la Târgu Neamţ este de 0,9 pentru perioada 1970-1996, acest 

fenomen fiind caracteristic lunii iunie şi specific ariilor montane şi subcarpatice. 

 

Principalele elemente meteorologice, în sinteză, caracteristice pentru aria Parcului Natural Vânători 

Neamț sunt prezentate în tabelul nr. 17. 

 

 

Tabelul nr. 17.  Valorile principalelor elemente meteorologice în Depresiunea Neamţului 

Radiaţia solară 

107 Kcal / 

centrimetri
2 

/ an 

Numărul mediu al 

zilelor cu  îngheţ 
125 / an 

Durata de strălucire a 

soarelui 
~ 2040 ore Primele brume 

20 – 30 

septembrie 

Nebulozitatea medie a 

atmosferei 
5,9 Cele mai târzii brume 

10 – 30 

aprilie 

Nebulozitatea 5,9% Calm atmosferic 39,7% 

Temperatura medie 

anuală 
8,2

0
C Vânturi dinspre NV 20% 

Temperatura medie a 

lunii ianuarie 
- 3,7

o
C Vânturi dinspre SV 11% 

Temperatura medie a 

lunii iulie 
19,5

o
C Vânturi dinspre N 8% 

Amplitudinea termică 

anuală 
23,2

o
C Viteza medie a vânturilor 

3,4 metri / 

secundă 

Temperatura maximă 

absolută 

37,0
o
C  

 

Cantitatea medie de 

precipitaţii 

650 

milimetri / 

an 

Temperatura minimă 

absolută 

-29,1
o
C 

 

Cantitatea maximă de 

precipitaţii în 24 de ore 

95,1 

milimetri 

 

Amplitudinea termică 

absolută 
66,1

o
C Umiditatea aerului 74% 
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Primele îngheţuri 
10 – 20 

octombrie 

Numărul mediu al zilelor 

cu sol acoperit de zăpadă 
66 zile / an 

Cele mai târzii îngheţuri 
10 – 30 

apriie 

Grosimea medie a 

stratului de zăpadă 

47 

centrimetri 

Sursa: Staţia Meteorologică Târgu Neamţ 

 

În ceea ce priveşte fenomenele meteorologice cu finalitate negativă, ele sunt rare şi nu au extinderi 

mari, afectând doar sporadic dezvoltarea socială şi economică. Cele mai târzii şi cele mai timpurii 

brume afectează în special culturile agricole de pe văile Ozanei, Topoliţei, Cracăului, efect direct al 

altitudinilor mai joase de aici. Aceste brume afectează, în afara culturilor agricole, pajiştile şi fâneţele 

naturale şi dezvoltarea pădurilor de foioase. O influenţă nefastă o au şi grindinele, în aria montană, în 

bazinele superioare ale Cracăului, Topoliţei, Secu şi Nemţişorului acest fenomen fiind mai frecvent şi 

mai amplu. 

 

 Destul de des, în zonele depresionare se formează minime barice, ceea ce determină ca pe o scurtă 

durată de timp, dinspre culmile montane mai înalte să coboare mase de aer rece, dând naştere unor 

furtuni care pot provoca pagube destul de importante. Astfel, în păduri se produc doborâturi de arbori, 

uneori pe suprafeţe întinse, iar în sectorul pomicol, aceste furtuni pot duce la căderea fructelor sau 

ruperea arborilor. 

 

În zonele Oglinzi și Bălţăteşti, condiţiile climatice de excepţie datorate unei uşoare foehnizări a aerului, 

asociate cu prezenţa rezervelor de ape clorosodice de o calitate deosebită, au favorizat dezvoltarea unor 

staţiuni de cură balneoclimaterice. 

 

În ansamblu, condiţiile climatice specifice Parcului Natural Vânători Neamţ sunt  moderate, prielnice 

desfăşurării în condiții normale a activităţilor socio- economice.  

2.2.4 Hidrografie şi hidrogeologie 

În cadrul zonei studiate, respectiv zona de contact dintre rama montana estică a Munţilor Stânişoarei şi 

rama vestică a Depresiunii Ozana – Topoliţa, se impun atenţiei apele subterane şi cele de suprafaţă. 

a) Apele subterane 

Din punct de vedere hidrologic se pot deosebi două categorii de ape subterane: ape acvifere freatice şi 

ape subterane de stratificaţie. 
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i)  Stratele acvifere freatice au  o repartiţie teritorială extinsă, fiind localizate mai ales în 

depozitele de luncă de pe principalele râuri, în glacisurile coluviale şi pe terasele fluviale joase. Ele se 

găsesc cantonate în depozite permeabile formate în special din bolovănişuri, prundişuri şi nisipuri 

aluvionare, la adâncimi de 2 – 4 metri grosime, în cazul celor din lunci şi la 3 – 10 metri în cazul celor 

de pe terase şi glacisuri coluviale sau mixte aluvio–coluvio– proluviale, de la baza principalilor versanţi 

din raza Parcului. 

 

În lunca Ozanei, în dreptul localităţii Vânători, acolo unde este confluenţa dintre râul Nemţişor cu 

Neamţu, sunt amplasate puţurile de captare pentru apa freatică care  aprovizionează oraşul Târgu 

Neamţ. Aici grosimea stratului acvifer este considerată a fi de 3,32 metri, iar în perioadele secetoase 

aceasta scade în jur de 2,25 metri, cu debite care variază între 21 litri/secundă la 13,6 litri/secundă. 

Stratele acvifere de terasă sunt socotite bogate şi reprezintă principala sursă de alimentare cu apă pentru 

localităţile adiacente arealului Parcului Natural Vânători Neamţ. 

ii) Apele subterane de stratificaţie  sunt cantonate în depozite nisipo - grezoase cu o mare 

permeabilitate, cantonate în strate de vârstă langhiană şi serravaliană, însă sunt semnalate şi în celelalte 

depozite ale miocenului şi în acest caz se pot considera două categorii de ape. 

 

Apele subterane de adâncime înmagazinate în depozite conglomeratice de vârstă burdigaliană sau de 

vârstă langhiană – serravaliană, au fost puse în evidenţă prin foraje la vest şi nord – vest de localitatea 

Vânători Neamţ, în arealul conglomeratelor din Dealul Brădăţel, precum şi în conglomeratele din 

Culmea Pleşu. Mineralizarea acestor ape variază între 2–5 grame/litru când sunt sulfatate calcice şi 

sulfatate sodice sau pot avea o mineralizare de 0,5 grame/litru, când sunt de tip bicarbonatate calcice şi 

magneziene. 

 

Apele subterane de adâncime înmagazinate în depozite nisipo – grezoasese găsesc, în special, în 

depozite permeabile. Aceste ape au, în general, o cantitate redusă de săruri dizolvate în ele şi sunt 

potabile, dar pot fi de tipul celor clorurate – sodice când vin în contact cu argile salifere sau 

bicarbonatate calcice şi magneziene, când curg prin nisipuri şi gresii friabile.  

 

În depozitele langhiene–serravaliene apar şi izvoare sărate şi în primul rând trebuie să le menţionăm pe 

cele de la Bălţăteşti, situate pe partea dreaptă a pârâului Sărata.  Izvoarele de aici sunt foarte cunoscute, 
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fiind folosite încă din 1810, apa lor fiind clorurată, sulfatată, sodică, magneziană, feroasă şi calcică aşa 

cum reiese şi din tabelul nr. 18, reprezentând compoziția chimică pentru Izvorul Nr. 4 „Cuza Vodă”. 

 

Tabelul nr. 18. Compoziţia chimică a apelor minerale de la Băile Bălţăteşti 

 

Compoziţia chimică la 1litru de 

apă 
Grame Milivali Procente  - % 

Anioni 

Cl 28,1453 793,720 86,80 

Br 0,0180 0,225 0,03 

SO4 5,4010 112,450 12,30 

NO3 0,0341 0,550 0,06 

NO2 0,0006 0,013 - 

CO3H 0,4539 7,440 0,81 

Total 34,0529 914,398 100 

Cationi 

Na 19,0982 830,358 90,81 

K 0,1291 3,303 0,36 

Li 0,0018 0,270 0,03 

NH4 0,0040 0,221 0,03 

Ca 0,3162 15,780 1,73 

Mg 0,7803 64,170 7,01 

Fe 0,0080 0,285 0,03 

Mn 0,0003 0,011 - 

Total 20,3379 914,398 100 

Acid metasilic - SiO3H2) 0,0678  

Acid metaboric  - BO2H) 0,0176 

Bioxid de carbon liber  - CO2 0,0440 

Total grame 54,4602 

Sursa: Analize chimice efectuate de V. Grasu, 1950 
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Tabelul nr. 19.  Compoziţia chimică a apelor minerale de la Băile Oglinzi 

Compoziţia 

chimică 
Puţul 1 Puţul 2 Sonda 1 Sonda 2 

 mg/l 

Cl 87.933,3 46.803,2 26.618,2 70.914,0 

Br urme 4,5 5,0 3,7 

SO2 3.157,7 1.775,3 1.379,3 2.177,6 

CHO3 561,0 661,7 610,8 458,1 

Na 77.500,0 54.000,0 19.000,0 62.000,0 

K 17,0 16,0 19,4 26,0 

Total 169.169,0 119.260,7 47.652,7 135.580,4 

Sursa: Analize chimice efectuate de Sanda Samson, 1977 

De asemenea, izvoare minerale cu o concentraţie mare de săruri se găsesc la Băile Oglinzi. 

Apele de aici sunt clorurate, sulfatate, calcice şi hipertonice, de mare concentraţie, comparabile şi chiar 

superioare unor staţiuni din Europa, aşa cum reiese din tabelul nr. 19. 

 

Alte izvoare din arealul Parcului Natural Vânători Neamţ unde apar ape mineralizate se găsec în 

preajma Schitului Vovidenia - Izvorul Tămăduirii sau Puturosul, cu ape puternic sulfatate, în apropierea 

localităţii Vânători Neamţ - Slătioara Vânătorilor, cu o concentraţie în săruri  mai mare decât cea de la 

Oglinzi şi de la Bălţăteşti. 

 

b) Reţeaua hidrografică de suprafaţă 

Reţeaua hidrografică de suprafaţă aparţine bazinelor Ozanei şi Cracăului, afluenţi pe dreapta ai 

Moldovei respectiv Bistriţei. 

Pârâul Neamţu izvorăşte din zona montană a flişului carpatic, de sub vârful Hălăuca – 1530 metri şi 

străbate depresiunea intramontană Pipirig, după care pătrunde în depresiunea subcarpatică Ozana – 

Topoliţa, traversează oraşul Târgu Neamţ şi se varsă în râul Moldova, în aval de localitatea Timişeşti. 

Ca afluenţi primeşte pârâurile Secu, Domesnic şi Dolheşti pe partea dreaptă, iar în Depresiunea Ozana - 

Topoliţa primeşte ca afluent pârâul Nemţişor, pe partea stângă. Suprafaţa bazinului hidrografic este de 

427 kilometri pătraţi. 
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Cea mai mare parte a anului are un debit mic, alimentat în special din izvoare subterane, motiv pentru 

care prezintă un nivel redus, de circa 20 – 50 centrimetri. Primăvara debitul creşte foarte mult datorită 

topirii zăpezilor asociate cu ploile de primăvară, nivelul ridicându-se mult peste un metru, determinând 

acoperirea completă a albiei majore şi provocând inundaţii. Din această cauză au fost necesare lucrări 

de amenajare a albiei în sectorul oraşului  Târgu Neamţ. 

 

Dintre afluenţii Ozanei, o importanţă aparte trebuie acordată pârâului Secu. Acesta şi-a creat o albie 

destul de lată, în special în zona de confluenţă cu Neamţu, prezentând o succesiune de 2 – 3 trepte de 

luncă şi două trepte de terasă mai importante, pe care sunt situate aşezările mănăstireşti Secu şi 

Sihăstria. 

 

Bazinul Cracăului  ocupă o suprafaţă mult mai mică în comparaţie cu cel al Ozanei. Principalii afluenţi 

ai Cracăului sunt Cracăul Negru, Cracăul Alb, Chitele, Bouleţ. În privinţa alimentării, predomină 

acelaşi tip, pluvio– nival, cu ape mari primăvara, odată cu topirea zăpezilor şi la începutul verii, datorită 

cantităţii mari de precipitaţii atmosferice.  

 

În concluzie, se poate afirma că apele subterane și rețeaua hidrografică de suprafață au favorizat 

dezvoltarea socio-economică a zonei. Bogăţia apelor din conul de dejecţie al Ozanei, cât şi debitul 

relativ constant, au permis folosirea acestei surse la alimentarea cu apă a localităţilor Iaşi, Târgu 

Frumos şi Roman. Deşi există discontinuităţi şi mari variaţii sezoniere ale nivelurilor hidrostatice, 

potenţialul hidrogeologic al regiunii a asigurat condiţiile necesare pentru instalarea şi dezvoltarea 

pădurii începând din postglaciar.  

2.2.5. Solurile 

Diversitatea condiţiilor fizico-geografice specifice ariei flişului est-carpatic şi unităţii pericarpatice 

moldave presupune o anumită complexitate a proceselor pedogenetice, cu reflex în ceea ce priveşte 

învelişul pedologic. 

Din acest punct de vedere se impune atenţiei acumularea biologică, cu formarea orizonturilor organice 

nehidromorfe, caracteristice unităţilor de producţie constituite din păduri de foioase şi de amestec, pe 

baza cărora se asigură materialul organic necesar humificării, tipul de humus dominant fiind de tip 

mull-moder şi moder. Intensitatea humificării este moderată. Solurile caracteristice teritoriului Parcului 

Natural Vânători Neamţ aparţin următoarelor clase: cernisoluri, luvisoluri, cambisoluri, spodisoluri, 
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hidrosoluri şi soluri neevoluate şi trunchiate, conform Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor, 

2003. 

 a) Cernisolurile ocupă o suprafaţă foarte restrânsă, aproximativ 1% din teritoriu. Din această 

clasă sunt caracteristice doar solurile cernoziomoide şi cele faeoziomoide care nu sunt relevante pentru 

fondul forestier al teritoriului. 

 b) Luvisolurile ocupă  7% din suprafaţa parcului, îndeosebi în Unitățile de Producție I, II, III, IV, 

din cadrul Ocolului Silvic Târgu. Din această clasă de sol sunt întâlnite tipurile preluvosol șiluvosol - 

sol dominant în aria depresionară subcarpatică cu apariţii sporadice în domeniul forestier. 

 c) Cambisolurile constituie fondul dominant al regiunii. Ponderea acestor soluri depăşeşte 90% 

în Ocolul Silvic Târgu Neamţ şi este de 75% în Ocolul Silvic Văratec. Tipurile de sol aparţinând acestei 

clase se succed altitudinal, după cum urmează: 

i) Eutricambosolurile ocupă treapta montană inferioară, dar pot urca în altitudine până la 

partea superioară a reliefului. Aceste soluri asigură o dezvoltare optimă ecosistemelor forestiere. 

ii) Districambosolurile se situează altitudinal peste eutricambosoluri, având o extindere 

mai mare în ecartul altitudinal de 1000-1200 metri, dar pot avea apariţii sporadice şi sub 1000 metri. 

Aceste soluri au o frecvenţă mai mare în jumătatea de vest a parcului, dar pot să apară diseminat şi în 

estul teritoriului. Productivitatea pentru vegetaţia forestieră este optimă, atât pentru păduri de amestec, 

dar mai ales pentru cele de conifere.  

d) Spodisolurile se întâlnesc doar sporadic, fiind condiţionate strict de rocă. Pe aceste roci se 

formează atât prepodzolurile cât şi podzoluri de extrazonă, cu un profil relativ scurt şi cu mari cantităţi 

de schelet, majoritatea proprietăţilor chimice fiind nefavorabile, motiv pentru care formele 

predominante de relief sunt utilizate în totalitate ca fond forestier. Pe ansamblul parcului, aceste soluri 

ocupă sub 5% din teritoriu. 

e) Hidrosolurile sunt izolate pe dreapta Ozanei, aval de localitatea Leghin. Pe fondul unui 

material coluvio-proluvial cu o textură fină argiloasă şi în condiţiile unor pante reduse,  sub 5%, se 

dezvoltă stagnosolurile tipice, luvice şi albice, ocupate prioritar de o vegetaţie de pajişte, cu caracter 

higrofil. 

f) Solurile neevoluate ocupă suprafeţe restrânse, fiind reprezentate în teritoriu prin regosoluri şi 

erodosoluri. Erodosolurile se instalează îndeosebi în cazul păşunilor degradate, respectiv pe versantul 

stâng al Cracăului Alb, Cracăul Negru, Crăcăoani, Agapia, versantul sud-vestic al Culmii Pleşului, dar 

şi în alte zone. Aluviosolurile caracterizează luncile şi treptele de luncă ale principalelor cursuri de apă: 

Nemţişor, Neamţu, Agapia, Văratec, Cracău. Luncile sunt ocupate cu o vegetaţie specifică, cu 
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numeroase specii pioniere, în timp ce treptele de luncă şi terasele de versant sunt utilizate ca perimetre 

construibile în intravilan şi ca teren agricol. Fondul forestier este slab reprezentat pe acest tip de sol. 

În concluzie, învelişul pedologic al teritoriului Parcului Natural Vânători Neamţ este destul de 

variat tipologic, efect al complexităţii factorilor fizico-geografici care dirijează procesele pedogenetice 

pe direcţii diferite. Cu mici excepţii precum aluviosolurile, erodosolurile şi regosolurile, unităţile 

tipologice de sol sunt favorabile dezvoltării vegetaţiei forestiere. 

 

2.3. Descrierea mediului biologic 

 

2.3.1. Flora şi vegetaţia 

 

2.3.1.1. Flora 

Aspectul floristic al zonei Parcului reliefează caracteristicile tipice ale zonei de dealuri şi munţi joşi din 

zona subcarpatică, cu o largă diversitate şi cu păstrarea caracterului natural. 

 

Materialele bibliografice referitoare la aria Parcului relevă existenţa unui număr mare de cercetări 

efectuate, dar localizate pe anumite zone de interes cum sunt: bazinul Nemţişorului, bazinul  Secu, 

zonele adiacente mănăstirilor, Rezervaţia de stejari Dumbrava. 

 

Astfel, un conspect al plantelor cormofite din Bazinul Nemţişorului efectuat în anul 1974, pe baza a 47 

de titluri din perioada 1879-1971 listează un număr de 852 specii existente. În ceea ce priveşte  

Rezervaţia de stejari Dumbrava, inventarul listează un număr  de 210 specii. Inventarul plantelor 

cormofite efectuat în bazinul pârâului Secu listează un număr de 872 de specii, 40 subspecii, 5 hibrizi şi 

9 specii cultivate aparţinând la 388 genuri şi 90 familii din care 5 specii endemisme dacice şi carpatice. 

 

Flora Parcului Natural Vânători Neamţ se remarcă în primul rând printr-o serie de endemite: Centaurea 

carpatica ssp. rarăurensis, Cirsium decussatum, Cirsium furiens, Cirsium grecescui, Dentaria 

glandulosa, Hepatica transsilvanica, Leucanthemum waldstenii, Phyteuma wagneri, Ranunculus 

carpaticus, Symphytum cordatum. 

Flora Parcului Natural Vânători Neamţ conţine peste 50 de rarităţi floristice în România, printre 

care menţionăm: 
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Allium schoenoprasum ssp. sibiricum, Anacamptis pyramidalis, Carex disticha, Cephalanthera 

rubra, Caelogossum viride, Corallorhiza trifida, Crepis mollis, Dactylorhiza cordigera ssp. cordigera, 

Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata ssp. maculata, Dactylorhiza sambucina, Dianthus 

campestris ssp. campestris, Dianthus collinus ssp. glabriusculus, Dianthus collinus ssp. Moldavicus, 

Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Epipactis purpurata, Epypogyum 

aphyllum, Erigeron alpinus, Galium pumilum ssp. pumilum, Gentrianella germanica, Gymnadenia 

conopsea, Gymnadenia odoratissima, Herminium monorchis, Hypochoeris glabra, Lathyrus 

pannonicus ssp. collinus, Leguosia speculum-veneris, Liparis loeselii, Listera cordata, Luzula forsteri, 

Luzula luzulina, Mercurialis ovata, Microstylis monophyllos, Monotropa hypopytis ssp. hypopytis, 

Neotia nidus-avis, Orchis coriophora ssp. coriophora, Orchis elegans, Orchis mascula ssp. signifera, 

Orchis morio, Orchis ustulata, Pedicularis sceptrum-carolinum, Petasites paradoxus, Platanthera 

bifolia, Polemonium coeruleum, Potentilla neumanniana, Ranunculus circinatus, Salix aurita, Scandix 

pecten-veneris ssp. pecten-veneris, Scorzonera humilis, Streptopus amplexifolius, Traunsteinera 

globosa, Trollius europaeus, Typha schuttleworthii, Valeriana simplicifolia .  La aceasta, se adaugă 

unele specii ocrotite în întreaga ţară: Angelica archangelica, Cypripedium calceolus, Taxus baccata.  

Urmare a studiilor şi cercetărilor întreprinse în zonă, după înființarea parcului s-au scos în evidenţă 

următoarele date referitoare la speciile de plante din raza parcului: 580 specii de ciuperci, 57 specii 

licheni, 147 specii de muşchi, 1052 specii de plante vasculare, dintre acestea, 82 de specii sunt arbori şi 

arbuşti. 

Pe baza datelor existente în amenajamentele silvice ale ocoalelor ce se suprapun peste suprafaţa 

parcului, din punct de vedere al fondului forestier, compoziţia pe specii se prezintă astfel: 42,93% din 

suprafaţă este acoperită cu fag - Fagus sylvatica urmat, de brad - Abies alba – 26,42%, molid - Picea 

abies – 14,28%,  gorun - Quercus petraea  și stejar – Quercus robur - 6%, diversele tari , cum ar fi 

speciile decarpen, paltin de munte, jugastru- 9,14 %, diversele moi – 1,23%. 

 

a) Specii de  floră  de interes comunitar 

Formularul Standard pentru declararea ROSCI0270 Vânători Neamț  reflectă  necesitatea  

asigurării stării favorabile de conservare pentru 4 specii de interes comunitar, prezentate în tabelele nr. 

20 și 21. 
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Tabelul nr. 20. Specii de floră de interes comunitar prezente în 

ROSCI0270 Vânători Neamț 

Nume specie 
Denumire 

populară 

Cod 

Natura 

2000 

Anexa din 

Directiva 

Habitate 

Anexa 

din OUG 

57 

Campanula serrata Clopoței 4070 Anexa II 3,4 A 

Cypripedium calceolus Papucul doamnei 1902 Anexa II 3,4 A 

Liparis loeselii Moșișoare 1903 Anexa II 3,4 A 

Adenophora lilipholia  4068 Anexa II 3,4 A 

 

Tabelul nr. 21. Starea de conservare a speciilor de floră de interes comunitar identificate 

în ROSCI0270 Vânători Neamț 
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 Stare 

de 

conservare 

F U1 U2 N 

Campanula serrata C Nu sunt date C    X 

Cypripedium calceolus R Nu sunt date R    X 

Liparis loeselii V Nu sunt date V    X 

Adenophora lilipholia R Nu sunt date R    X 

 

Legenda: 

F - stare de conservare favorabilă; 

U1 - stare de conservare nefavorabilă - inadecvată; 

U2- stare de conservare nefavorabilă - rea; 

N - stare de conservare necunoscută; 

C - comun, populaţie a căror indivizi  sunt prezenţi în 51 - 75% din eşantioane  prelevate din 

habitate propice speciei; 

R - rar, populaţie a căror indivizi  sunt prezenţi în 11 - 25% din eşantioane  prelevate din 

habitate propice speciei; 
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V - vulnerabil, populaţie a căror indivizi  sunt prezenţi în 1 - 5% din eşantioane prelevate din 

habitate propice speciei. 

 

b) Alte specii de interes de conservare 

Pe lângă speciile de interes comunitar, în aria protejată s-au menționat în Formularul Standard 

Natura 2000 – ROSCI0270,  62 de specii de floră rare, relicte sau specii care sunt importante, întrucât 

de ele depind  alte specii  importante pentru conservare. 

 

c) Specii de floră de interes economic și cultural  

O parte din speciile din floră de primavară sunt colectate de localnici și comercializate la scară 

redusă, pe pieţele locale: ghiocei - Galanthus nivalis, leurda – Allium ursinum, urzica – Urtica dioica, 

podbalul – Tussilago farfara.  

Speciile comestibile de ciuperci sunt colectate de localnici și de turiști, pentru uz propriu, fiind 

comercializate doar ocazional. Printre acestea, se numără: ghebele - Armillaria mellea, zbârciogii – 

Morchella sp., hribii - Boletus edulis, gălbiorii - Cantharellus cibarius, vinețelele - Russula sp. 

Ocazional se culeg mure, zmeură, fragi, afine, plante medicinale, fară impact semnificativ 

asupra speciilor de floră de interes comunitar. Unele specii de floră cum ar fi rostopasca – Chelidonium 

majus, sunt folosite pentru vopsirea tradițională a firelor de lână. 

Printre speciile de floră de interes cultural în zona Parcului Natural Vânători Neamț se numără 

sânzienele - Galium verum. Noaptea de 23 spre 24 iunie este cunoscută în popor ca Noaptea de 

Sânziene,  precedând sărbătoarea creștină a Naşterii lui Ioan Botezătorul. În ziua de Sânziene, buchetele 

și cununile împletite din aceste flori se așează pe porți, uși, ferestre, pe câmp spunându-se că acestea 

apără de forțele malefice, aducând noroc, sănătate și belșug oamenilor, animalelor și semănăturilor 

agricole. 

Alte specii de interes cultural în zonă sunt salcia – Salix sp. și teiul – Tilia sp, prima fiind 

folosită la împodobirea stâlpilor porților în dimineața zilei de Sfântu Gheorghe -23 aprilie,  iar cea de-a 

doua, în Duminica Rusaliilor.    
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2.3.1.2 Vegetaţia 

Din punct de vedere fitogeografic, întreg teritoriul judeţului Neamţ aparţine regiunii floristice 

eurosiberiene şi provinciei floristice central europene est-carpatice. După Alexandru Borza, teritoriul 

Parcului Natural Vânători Neamţ este inclus în circumscripţia floristică a flişului moldo-transilvan, care 

se întinde pe relieful carpatic şi subcarpatic, pe circa 80 % din suprafaţa judeţului Neamţ, aici aflându-

se 50% din totalul speciilor şi subspeciilor de plante endemice din România. 

Cercetările fitosociologice au contribuit la identificarea a circa 50 fitocenotaxoni de care aparţin 

următoarelor unităţi de vegetaţie:  

 

a) Unităţi zonale de vegetaţie 

Etajul nemoral al pădurilor de foioase şi de amestecuri de foioase cu răşinoase 

i). Subetajul pădurilor de gorun, situat în zona subcarpaţilor şi depresionară, reprezentat prin: 

păduri în care participă activ speciile stejar pufosQuercus dalechampii - element mediteranean şi stejar 

brumăriu Quercus pedunculiflora - element pontic-anatolic, constituenţi ai fitocenotaxonilor: Cytiso-

Quercetum petraeae subas. quercetosum dalechampii, Euonymo europaea-Carpinetum, Corylo 

avellanae - Carpinetum subas. quercetosum pedunculiflorae.  

ii). Subetajul fagului şi a amestecului de fag cu răşinoase, care ocupă peste 90% din suprafaţa 

parcului, reprezentat prin păduri în care pe lângă Fagus sylvatica - element european, participă şi Fagus 

orientalis - element balcano-anatolic-caucazian şi  Fagus taurica - element pontic-anatolic. Împreună 

cu Abies alba şi Picea abies, speciile de Fagus constituie asociaţiile Pulmonario rubrae-Fagetum, 

Leucanthemo waldsteinii-Fagetum, Galio schultesii-Fagetum, Symphyto cordati-Fagetum. 

 

b) Unităţi intrazonale de vegetaţie 

În lungul sectoarelor mijlocii şi superioare ale râurilor se dezvoltă arinişuri aparţinând 

asociaţiilor Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, Telekio speciosae-Alnetum incanae, Alno-Padion cu  

Alnion incanae, Salicion albae. 

 

c) Vegetaţia pajiştilor secundare 

Pajiştile sunt constituite în special din asociaţiile  Festuco - Agrostetum capillaris, Trifolio - 

Lolietum perennis, Rorippo - Agrostetum stolonifere; 

În comunităţile ruderale sunt prezente asociaţiile Poëtum supinae, Lolio - Plantaginetum 

najoris, Sclerochloo – Polygonetum avicularis. 
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2.3.2 Fauna 

Din punct de vedere faunistic zona Parcului Natural Vânători Neamţ surprinde aspectele 

generale caracteristice Munților Carpați.  

a) Mamifere 

Studiile întreprinse au relevat existenţa în cuprinsul parcului a 6  specii de interes comunitar 

(Bison bonasus, Ursus arctos, Lynx lynx, Canis lupus,  Myotis bechsteinii, Rhinolophus hipposideros) şi 

peste 30 specii de interes naţional, printre care amintim: Vulpes vulpes, Felix sylvestris, Martes martes, 

Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Sciurus vulgaris, Meles meles, Erinaceus 

europaeus, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa, Lepus europaeus şi alte mamifere mici: 

lilieci, pârşi, chiţcani, şoareci. 

Nu se poate face referire la fauna existentă în Parcul Natural Vânători Neamţ fără a aminti de 

prezenţa zimbrului - Bison bonasus, specie prioritară de interes comunitar. Programul de reintroducere 

a zimbrului a fost unul foarte laborios, unicitateaacestui program rezultând din modalitatea complexă de 

abordare: s-a dorit nu numai punerea zimbrului în libertate, dar şi recuperarea spirituală a acestei specii, 

obţinerea de beneficii pentru comunităţile locale, dezvoltarea durabilă a zonei având zimbrul drept 

stindard. 

În cadrul programului de reintroducere a zimbrului, au fost înregistrate o serie de realizări 

notabile, precum: 

i). înfiinţarea primei ferme de carantină autorizată din România pentru specia zimbru; 

ii). primul sistem de tratamente veterinare pentru efectivul de zimbri sub îndrumarea personalului 

de specialitate; 

iii). primele tranchilizări la specia zimbru; 

iv). primele analize hematologice, biochimice, genetice, biometrice, parazitologice; 

v). reînscrierea efectivului de zimbri din România în Cartea de Pedigree a Zimbrilor, evidenţă ţinută 

de către Parcul Naţional Bialowieza - Polonia; 

vi).  importuri de zimbri din ţările vest-europene, dintre care ultimul a avut loc in aprilie 2014, prin 

transferul a 6 femele din Marea Britanie ; 

vii). selecţia animalelor incluse în programul de reintroducere pe baze ştiinţifice; 

viii). instruirea unor membri ai Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ în probleme de 

management al zimbrului; 



 

59 

 

ix). inaugurarea, în anul 2006, a unui “Centru de Management a Zimbrului” complet  funcţional, 

prevăzut cu ţarcuri de aclimatizare şi preeliberare, laborator veterinar, echipament de monitorizare prin 

sistemul de radiotelemetrie, telemetrie GPS şi altele; 

x). punerea în libertate, până în prezent, a 21 exemplare de zimbri, începand cu primăvara anului 

2012 ; 

În momentul de faţă, Parcul Natural Vânători Neamţ este sigurul loc din ţară în care zimbrul se 

întâlneşte  în  captivitate, în cadrul Grădinii Zoologice ”Dragoș Vodă”, în semilibertate în țarcul de 

aclimatizare şi în libertate, în raza ariei naturale protejate. 

Zona în care s-a realizat prima eliberare a zimbrilor din ţara noastră, aparţine administrativ de 

comuna Crăcăoani, judeţul Neamţ,  reprezentând un bazin de aproximativ 5000 hectare, o zonă cu 

păduri de foioase şi amestec cu altitudinea cuprinsă între 800 şi 1000 metri, optimă din punct de vedere 

al existenţei zimbrului în condiţii de libertate. 

Parte  din cele 21 exemplare eliberate, au montate, în jurul gâtului,  colare GPS/VHF, în scopul 

monitorizării şi  obţinerii de date cu privire la deplasarea acestora,  preferinţa asupra unor habitate, 

modele de comportament,  stare de sănătate, relaţiile dintre specii pradă şi prădători. Până la nivelul  

anului 2016 s-au obţinut o serie de date preliminare cu privire la modul de utilizare a habitatelor şi a 

deplasării în teritoriu. Zimbrii şi-au extins treptat arealul din libertate, utilizând  la nivelul anului 2012 o 

suprafaţă de 2000 de hectare în zone  cu păduri de foioase şi amestec  și cu regenerare naturală 

declanșată. La nivelul anului 2013, această suprafață s-a extins la aproximativ 5000 hectare, ajungând 

la nivelul anului 2015 la o suprafaţă de peste 40000 hectare. 

 

b) Avifauna  

În cadrul inventarierilor efectuate până în prezent în raza parcului, au fost  evidenţiate un număr 

de 103 specii de păsări, multe dintre acestea strict protejate prin convenţii internaţionale.  De remarcat 

numărul mare de  specii răpitoare cuibăritoare din raza parcului: 

i). Specii răpitoare de zi: uliul porumbar - Accipiter gentilis, uliul păsărar - Accipiter 

nisus, acvila ţipătoare mică - Aquila pomarina, şorecarul comun - Buteo buteo, şorecarul încălţat - 

Buteo lagopus, numai pe perioada de iarnă şi viesparul - Pernis apivorus. 

ii). Specii răpitoare de noapte: huhurezul mic - Strix aluco, huhurezul mare - Strix 

uralensis, cucuveaua - Athene noctua şi ciuful de pădure - Asio otus. 
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Menţionăm existenţa în păşunile înalte şi mai greu accesibile a speciei Crex crex - cristelul de 

câmp, specie de interes comunitar.  Alte specii ce trebuie menţionate sunt: barza neagră - Ciconia nigra, 

barza albă - Ciconia ciconia, cocoşul de munte - Tetrao urogalus şi pescăruşul albastru - Alcedo athis. 

Distribuţia cantitativă şi calitativă a speciilor de păsări pe tipuri de arborete din Parcul Natural 

Vânători Neamţ se regăseşte în anexa desenată nr. 6. 

 

c) Amfibieni şi Reptile 

În cadrul inventarierilor efectuate până în prezent, au fost identificate un număr de 13 specii de 

amfibieni și cinci  specii de reptile.  

 

d) Ihtiofauna  

Fauna acvatică identificată pe cursul pârâului Cracău în amonte şi în aval de satele Mitocu 

Bălan şi Cracăul Negru, precum şi pe râul Neamţu, în amonte de oraşul Târgu Neamţ cuprinde un 

număr de 8 specii, din 3 familii şi 2 ordine.  

 

e) Nevertebrate 

În cadrul inventarierii efectuate până în prezent, pe raza Parcului Natural Vânători Neamţ au 

fost identificate peste 700 de specii de nevertebrate din care 145 specii de lepidoptere. De menţionat 

faptul că pe baza cercetărilor efectuate pe raza Parcului Natural Vânători Neamţau fost identificate 82 

de specii de aranee ce aparţin la 21 de familii. Dintre aceste specii, Peponocranium orbiculatum din 

familia Linyphiidae este o specie nouă pentru fauna țării, fiind semnalată pentru prima oară în fauna de 

aranee a României. Talavera thorelli Kulcz. din familia Salticidae este semnalată pentru prima dată în 

fauna Moldovei şi pentru a doua oară în fauna României, prima data fiind semnalată în Rezervaţia 

Botanică Fânaţele Clujului. 

În tabelul nr. 22 sunt redate speciile de faună de interes comunitar incluse în cele 2 situri Natura 

2000,conform Formularelor Standard aferente, ediția 2011. 
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Tabelul nr. 22. Speciile de interes comunitar precizate în Formularele Standard ale 

ROSCI0270 şi ROSPA0107  Vânători Neamţ  

Nume specie 
Denumire 

populară 

Cod 

Natura 

2000 

Anexa din 

Directiva 

Habitate 

Anexa din 

OUG 57 

MAMIFERE 

Ursus arctos Urs 1354 II 3 

Canis lupus Lup 1352 II 3 

Lynx lynx Râs 1361 II 3 

Myotis bechsteini 

Liliac cu urechi 

mari 1323 II 3 

Rhinolophus 

hipposideros 

Liliacul mic cu 

potcoavă 1303 II 3 

AMFIBIENI ŞI REPTILE 

Bombina variegata 

Buhai de baltă cu 

burta galbenă 1193 II 3 

Triturus cristatus Triton cu creastă 1166 II 3 

Triturus montandoni Triton de baltă 2001 II 3 

PEŞTI 

Barbus meridionalis Moioagă 1138 II 3 

Cottus gobio Zglăvoc 1163 II 3 

Sabanejewia aurata** Dunărinţă 1146 II 3 

NEVERTEBRATE 

Callimorpha 

quadripunctaria 

Fluturele teiului 

1078 II 3 

Cerambyx cerdo Croitor 1088 II 3 

Pholidoptera 

transsylvanica** 

Cosaşul transilvan 

4054 II 3 

PĂSĂRI 

Aquila pomarina 

Acvilă ţipătoare 

mică  A089 I 3 
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Pernis apivorus Viespar  A072 I 3 

Crex crex Cristel de câmp  A122 I 3 

Bonasa bonasia Ieruncă A104 I 5C 

Ficedula parva Muscar mic A320 I 3 

Dryocopus martius 

Ciocănitoare 

neagră A236 I 3 

Bubo bubo** Bufniţă A215 I 3 

Glaucidum 

passerinum** 

Ciuvică 

A217 I 3 

Strix uralensis Huhurez mare A220 I  

Dendrocopos medius 

Ciocănitoare de 

stejar A238 I 3 

Ficedula albicollis Muscar gulerat A321 I 3 

Picus canus Ghionoaie sură A234 I 3 

Caprimulgus europaeus Caprimulg A224 I 3 

Falco columbarius** Şoim de iarnă A098   

Dendrocopos syriacus 

Ciocănitoare 

pestriţă de grădină A429 I 3 

Ciconia ciconia Barza albă A031 I 3 

Ciconia nigra Barza neagră A030 I 3 

Circus aeruginosus** Erete de stuf A081 I 3 

Circus pygargus** Erete sur A084 I 3 

Circus cyaneus** Erete vânăt A082 I 3 

Dendrocopos 

leucotos** 

Ciocănitoare cu 

spate alb A239 I 3 

Lullula arborea 

Ciocârlie de 

pădure A246 I 3 

Tetrao urogallus Cocoş de munte A108 I 3 

Aquila chrysaetos Acvilă de munte A091 I 3 

Alcedo atthis Pescăruş albastru A229 I 3 

Lanius collurio Sfrâncioc roşiatic A338 I 3 

**Specii care nu au fost  confirmate în raza Parcului Natural Vânători Neamţ 
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        Cu ocazia inventarierilor efectuate în teren s-au identificat şi  alte specii de interes 

comunitar, decât cele menționate în Formularul Standard ediția 2011, conform anexei  II a Directivei 

Consiliului92/43/CEE şi anexei I din  Directiva Consiliului 2009/147/EC. 

 

Tabelul nr.  23. Speciile de interes comunitar identificate în ROSCI0270 Vânători Neamț  

şi neprecizate în Formularul Standard -ediția 2011 

Nume specie 
Denumire 

populară 

Cod 

Natura 

2000 

Anexa din 

Directiva 

Habitate 

Anexa din 

OUG 57 

MAMIFERE 

Bison bonasus** zimbru 2647 II 3 

NEVERTEBRATE 

Carabus variolosus  4014 II 3 

Rosalia alpina croitorul alpin 1087 II 3 

Morimus funereus  1089 II 3 

Lucanus cervus rădaşca 1083 II 3 

       Astacus astacus       racul de râu     1091         V 5 

** Cu ocazia actualizării Formularelor Standard din 2016, zimbrul a fost inclus în Formularul Standard 

al ROSCI0270 Vânători Neamţ 
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Tabelul  nr. 24.  Situația speciilor de interes comunitar identificate în ROSCI0270 şi 

ROSPA0107  Vânători Neamţ şi starea lor de conservare 

Specia 
M

ă
ri

m
ea

 p
o
p

u
la

ţi
ei

 

co
n

fo
rm

 f
iş

ei
 s

ta
n

d
a
rd

 

N
u

m
ă
ru

l 
 d

e 
in

d
iv

iz
i 

es
ti

m
a
t 

în
 p

a
rc

 

N
u

m
ă
ru

l 
 o

p
ti

m
 

es
ti

m
a
t 

p
en

tr
u

 p
a
rc

 Starea de 

conservare 
Observaţii 

F U1 U2 N 

 

MAMIFERE 

Ursus arctos P 20 20 x    

Numărul de indivizi 

s-a obținut prin 

însumarea 

evaluărilor anuale 

pentru  fiecare fond 

cinegetic din Parcul 

Natural Vânători 

Neamţ. Numărul 

optim s-a obținut 

prin însumarea 

efectivelor optime 

din Anexa nr. 3 la 

Ordinul nr 

393/30.08.2002   al 

ministrului 

agriculturii, 

alimentaţiei şi 

pădurilor. 

Canis lupus P 8 6 x    idem 

   Lynx lynx P 7 6 x    idem 

Bison 

bonasus 
- 24    80 x 

 

x 

x 

 
 

Numărul de indivizi 

se referă la efectivul 

din libertate. Nu au 
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fost luate în 

considerare 

efectivele din 

semilibertate și 

captivitate din zona 

de referință. 

Myotis 

bechsteini 
P P Prezentă    x 

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

Rhinolophus 

hipposideros 
P P Prezentă    x 

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

AMFIBIENI ŞI REPTILE 

Bombina 

variegata 
C 

 

 

C 

Prezentă 

x    

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

Triturus 

cristatus 
RC 

 

 

RC 

Prezentă 

x    

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

Triturus 

montandoni 
RC 

 

 

RC 

Prezentă 

x    

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 
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PEŞTI 

Barbus 

meridionalis 
RC RC 

Prezentă 

 x   

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

Cottus gobio P P 

Prezentă 

 x   

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

NEVERTEBRATE 

Callimorpha 

quadripunctaria 
R R 

Prezentă 

 x   

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

Carabus 

variolosus 
-  R 

Prezentă 

 x   

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

Astacus 

astacus 
-  R 

Prezentă 

 x   

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

Rosalia alpina - R 

Prezentă 

 x   

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 
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Morimus 

funereus 
- R 

Prezentă 

 x   

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

 Cerambyx 

cerdo 

 

P P 

Prezentă 

 x   

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

   Lucanus 

cervus 
- R 

Prezentă 

 x   

Starea de 

conservare s-a 

stabilit în urma 

inventarierilor 

punctuale. 

PĂSĂRI 

 Aquila 

pomarina 

25-30p 

cuibărit 
1 -3p 1-3p  x   

Datorită faptului 

că majoritatea 

spaţiilor deschise 

sunt terenuri 

cultivate care au 

vegetaţie înaltă timp 

de mai multe luni pe 

an, precum şi fâneţe 

cosite la intervale 

neregulate de timp, 

sursele de hrană 

pentru această specie 

sunt foarte limitate, 

mai ales în perioada 

în care sunt hrăniţi 

puii la cuib. 
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Inaccesibilitatea 

hranei determină 

numărul mic de 

perechi cuibăritoare 

deşi, apparent, 

habitatul este 

favorabil. 

  Pernis 

apivorus 

40-60p 

cuibărit 
-     x  

Crex crex 
25-30p 

cuibărit 
20-30p 20-30p  x   

Preferă locurile 

umede, răcoroase cu 

vegetaţie ierboasă 

mai mică decât 

înalţimea sa. 

Păşunile folosite 

intens sau fânaţele 

tăiate de repetate ori 

cu tehnici moderne 

de tăiere nu oferă 

habitat prielnic 

pentru cuibărire, 

cuiburile fiind 

expuse usor la 

distrugere . 

Conform raport 

activitate final-

conf.univ.dr.Petre 

Cătălin Rang. 

Bonasa 

bonasia 

170-200p 

rezident 
-     x  

 

 

1500 – 

1800p 

1200- 

2200p 

1200-

2200p 
 x   

Fiind o specie 

cuibaritoare în 



 

69 

 

Ficedula 

parva 

cuibărit scorburi, are nevoie 

de lemn uscat, în 

picioare, pentru 

cuibarit. Astfel de 

condinţii se întâlnesc 

în pădurile bătrâne şi 

necurăţate. Scoaterea 

lemnului mort în 

picioare limitează  

densitatea speciei. 

Conform raport 

activitate final-

conf.univ.dr.Petre 

Cătălin Rang. 

Dryocopus 

martius 
85 - 105p 520p 520p x    

Specia se 

întâlneşte în toate 

pădurile bătrâne 

începând din zonele 

de munte  coborând 

spre câmpie. Are 

nevoie de arbori 

bătrâni şi scorburoşi 

pentru cuibărit. 

Acelaşi fel de arbori 

asigură şi seminţişul 

necesar hranei 

complementare 

vegetale. Conform 

raport activitate final 

conf.univ.dr.Petre 

Cătălin Rang. 

Strix uralensis 35-50p -     x  
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rezident 

Dendrocopos 

medius 

100-150p 

rezident 
1700p 1700p x    

Ciocănitoarea de 

stejar este o specie 

teritorială care 

cuibăreşte în păduri 

dominate de specii 

de Querqus sp. dar şi 

în păduri de foioase  

Conform raport 

activitate final-

conf.univ.dr. Petre 

Cătălin Rang. 

Ficedula 

albicollis 

6000-7500p 

cuibărit 
4500p 4500p  x   

Conform raport 

activitate final-

conf.univ.dr. Petre 

Cătălin Rang. 

Picus canus 
90-120p 

rezident 
2400p 2400p  x   

Ciocănitoarea 

sură este frecvent 

întâlnită în toate 

pădurile care au 

arborete bătrâne. Se 

întâlneşte atât în 

pădurile de foioase, 

cât şi în cele de 

răşinoase sau 

amestecuri. 

 

Caprimulgus 

europaeus 

20-100p 

cuibărit 
16p 16p  x   

Specia se 

întâlneşte frecvent în 

zona arboretelor de 

foioase din câmpii 

sau coline, iar 
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datorită faptului că 

depune ponta direct 

în sol este periclitată 

de păşunatul 

excesiv. Conform 

raport activitate final 

conf.univ.dr.Petre 

Cătălin Rang. 

Dendrocopos 

syriacus 

15-20p 

rezident 
-     x  

Ciconia 

ciconia 
2-5p cuibărit 5-10p 5-10p x    

Conform raport 

activitate final-

conf.univ.dr.Petre 

Cătălin Rang. 

Ciconia nigra 1p cuibărit 1-2p 1-2p  x   

Conform raport 

activitate final-

conf.univ.dr.Petre 

Cătălin Rang. 

Lullula 

arborea 

201-350p 

cuibărit 
-     x  

Tetrao 

urogallus 
10-15i -     x  

Aquila 

chrysaetos 
1-2p rezident -     x  

Alcedo atthis 
5-10p 

rezident 
-     x  

Lanius 

collurio 

8-10p 

cuibărit 
-     x  

               Legenda:     

p - perechi, i- indivizi,  

F - stare de conservare favorabilă; 

U1 - stare de conservare nefavorabilă- inadecvată; 
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U2- stare de conservare nefavorabilă- rea; 

N - stare de conservare necunoscută; 

C- comun,  populaţie a căror indivizi  sunt prezenţi în 51 - 75% din eşantioane (de tipul observaţiilor 

sistematice, recoltărilor periodice etc.) prelevate din habitate propice speciei; 

RC- relativ comun, populaţie a căror indivizi  sunt prezenţi în 26 - 50% din eşantioane (de tipul 

observaţiilor sistematice, recoltărilor periodice etc.) prelevate din habitate propice speciei; 

R -rar, populaţie a căror indivizi  sunt prezenţi în 11 - 25% din eşantioane prelevate din habitate propice 

speciei; 

P- prezent, populație prezentă,  despre care nu se cunosc date cantitative. 

 

În Formularul Standard pentru ROSCI0270 Vânători-Neamţ au mai fost menţionate, pe lângă 

speciile de interes comunitar şi alte specii de faună după cum urmează: 6 specii de amfibieni, 3 specii 

de reptile şi 3 specii de mamifere, iar în cadrul ROSPA0107 Vânători – Neamţ, pe lângă speciile de 

păsări de interes comunitar un număr de alte 83 specii de păsări.  

 

2.3.3. Habitatele 

 

a) Habitate forestiere  

Habitatele forestiere întâlnite în Parcul Natural Vânători Neamţ şi echivalenţele relevante ale 

acestora sunt enumerate succint în  tabelul nr. 26 şi pe larg în anexa scrisă nr.  1, iar distribuţia lor este 

prezentată în anexa desenată  nr. 7. Aceste habitate acoperă mai bine de 85% din suprafața Parcului. 

Relieful complex a influenţat compoziţia vegetaţiei forestiere, în sensul că în zona montană se 

întâlnesc arborete de brad și fag şi amestecurile dintre ele, iar în zona de deal, gorunetele predomină pe 

expoziţiile însorite, iar făgetele de deal pe cele umbrite. Pe luncile şi terasele din zona depresionară, 

este semnalată prezenţa stejăretelor şi a gorunetelor. 

Principalele formaţii forestiere întâlnite sunt reprezentate de brădeto-făgete, făgete pure, 

amestecuri de molid-brad-fag, brădete pure. O situaţie deosebită este semnalată în bazinul 

Nemţişorului, unde în părţile mai înalte  se întâlnesc arborete pure sau aproape pure de fag, iar la 

altitudini mai joase, în relieful cu caracter depresionar, se găsesc arborete de brad şi brădeto-făgete.  

Aproximativ 80% din arboretele existente sunt clasificate din punct de vedere forestier în categoria 

arboretelor natural fundamentale cu o structură apropiată de cea naturală, nealterată.  
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Habitatele existente la marginea masivelor forestiere se remarcă printr-o concentrare ridicată de 

specii de faună și floră, datorate unui strat arbustiv bine reprezentat, unde se creează condiţiile optime 

de habitat, în special  pentru speciile de nevertebrate şi păsări. 

 

b) Habitatele de pajiști 

Pajiştile ocupă o suprafaţă de 9% din suprafaţa Parcului Natural Vânători Neamț. În general, 

acestea se constituie din proprietăţi ale cetăţenilor sau ale consiliilor locale din zonă, fiind folosite 

pentru păşunat și/sau cosit. Potenţialul din punct de vedere al biodiversităţii este în general ridicat, mai 

ales în cazul păşunilor cu aspect împădurit, în care se regăsesc reprezentanți ai faunei de nevertebrate, 

păsări şi chiroptere. 

 

c) Habitatele acvatice 

Sunt prezente în principal în bazinele hidrografice ale râului Neamţu şi ale pâraielor Secu, 

Nemţişor şi Cracău. Modul de alimentare al apelor este pluvio-nival moderat şi izvoare subterane cu 

debit relativ redus, debitul înregistrează variaţii mari, în funcţie de anotimp şi cantitatea de precipitaţii. 

În cursurile inferioare albiile se lărgesc dând naştere luncilor cu vegetaţie specifică. 

Habitatele acvatice sunt constituite din: 

i). pâraie, având albia de curgere constituită dintr-un substrat stâncos; 

ii). iazuri: în cadrul Grădinii Zoologice „Dragoş Vodă”, zona Chitele, 

 mănăstiri; 

iii). zone mlăştinoase: în valea Nemțișorului, valea Secului. 

 

d) Habitate de interes comunitar 

Pe teritoriul Parcului Natural Vânători Neamț se regăsesc 14 habitate de interes comunitar, 10 

din acestea au fost evidențiate în Formularul Standard Natura 2000 ediția 2011, prezentate în tabelul nr. 

25. 
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Tabelul nr. 25.  Habitatele de interes comunitar pentru care s-a desemnat situl ROSCI270 

Habitate de interes comunitar 

Habitate forestiere 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

91E0*Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior 

91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) 

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Habitate de pajişti 

6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase 

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan și alpin 

6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6520 Fânețe montane 

Habitate acvatice 

3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane 

3230 Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane 

*Habitate prioritare 

            Habitatul 91F0, deși este trecut în Formularul Standard, pe baza studiilor efectuate și 

consultării parcelarului silvic, nu se regăsește pe teritoriul ariei Parcului Natural Vânători Neamț. 

            Habitatele forestiere 9110, 9170, 9150, 91Y0 au fost identificate și inventariate în raza 

Parcului, ele nefiind menționate în Formularul Standard. 
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Tabelul nr. 26.  Corespondenţa între habitatele de interes comunitar, habitatele conform 

clasificării din România, tipurile fundamentale de pădure  și suprafețele aferente 

Tip habitat Natura 

2000 
Tip habitat România Tip pădure 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum-

1050,2hectare 

R 4118 Păduri dacice de fag - 

Fagus sylvatica şi carpen - 

Carpinus betulus cu Dentaria 

bulbifera - 1050,2 hectare 

 

4211 Făget de deal cu floră de mull 

(s) – 607 hectare 

2321 Făget montan amestecat (m – 

1,8 hectare 

4311  Făgeto-cărpinet cu floră  de 

mull (s) – 441,4 hectare 

91E0*  Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi Fraxinus 

excelsior- 33,8 hectare 

R 4401 Păduri sud-est carpatice de 

anin alb - Alnus incana cu Telekia 

speciosa - 31,2 hectare 

9811 Aniniş cu Oxalis acetosella 

(m) – 13 hectare 

9821 Anin alb pe aluviuni 

nisipoase şi prundişuri (m) – 18,2 

hectare 

R 4402  Păduri dacice –getice de 

lunci colinare de anin negru - 

Alnus glutinosa cu Stellaria 

nemorum-2,6 hectare 

 

9722 Anin negru pur de 

productivitate superioară din 

regiune de dealuri (s) – 2,6 hectare 

91V0 Păduri dacice de fag 

(Symphyto-Fagion) -

23032,66 hectare 

 R 4101 Păduri sud-est carpatice de 

molid (Picea abies), fag (Fagus 

sylvatica) şi brad (Abies alba) cu 

Pulmonaria rubra -3578.2 hectare 

1311 Amestec normal de răşinoase 

şi fag cu floră de mull (s) – 2845,3 

hectare 

1321 Amestec de răşinoase şi fag 

cu Rubus hirtus (s) – 137,8 hectare 

1341 Amestec de răşinoase şi fag 

pe soluri schelete (m) – 141,6 

hectare 

1211 Molideto- brădet normal cu 

floră de mull (s) – 365,4 hectare 

1241 Molideto – brădet pe soluri 

scheletice (m) – 88,1 hectare 
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R 4104 Păduri sud-est carpatice 

de fag (Fagus sylvatica) şi brad 

(Abies alba) cu Pulmonaria rubra 

- 13726,16ha 

2212 Brădeto-făget cu floră de 

mull de productivitate mijlocie 

(m) – 1842, 7 hectare 

2111 Brădet normal cu floră de 

mull (s) – 3111,78 hectare 

2116 Brădet cu floră de mull  pe 

soluri scheletice cu substrat 

calcaros (i) – 2 hectare 

2211 Brădeto-făget normal cu 

floră de mull (s) – 8750,98 hectare 

2213 Brădeto-făget cu floră de mull 

pe soluri scheletice (m) – 18,7 

hectare 

R 4109 Păduri sud-est carpatice de 

fag (Fagus sylvatica) şi brad 

(Abies alba) cu Symphytum 

cordatum- 5699,3 hectare 

4111 Făget normal cu floră de 

mull (s)- 4565,4 hectare 

4114 Făget montan pe soluri 

scheletice cu floră de mull (m)- 

506,2 hectare 

4131 Făget montan cu Rubus 

hirtus (m) – 527,3 hectare 

4231 Făget de dealuri  cu Rubus 

hirtus (m)- 100,4 hectare 

R 4119 Păduri dacice de fag - 

Fagus sylvatica şi carpen - 

Carpinus betulus cu Carex pilosa 

- 29 hectare 

4321 Făgeto-cărpinet cu Carex 

pilosa (m) – 29,0 hectare 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum- 46,4 hectare 

R4123 Păduri dacice de gorun 

(Quercus petraea), fag (Fagus 

sylvatica) şi carpen (Carpinus 

betulus) cu Carex pilosa- 46,4 

hectare 

 

5221 Goruneto-făget cu Carex 

pilosa (m) – 46,4 hectare 
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9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum- 30,9 

hectare 

R 4102 Păduri sud-est carpatice de 

molid (Picea abies), fag (Fagus 

sylvatica) şi brad (Abies alba) cu 

Hieracium rotundatum -16 hectare 

1331 Amestec de răşinoase şi fag 

cu Festuca altissima (m) – 16,0 

hectare 

 

R 4106 Păduri sud-est carpatice de 

fag (Fagus sylvatica) şi brad 

(Abies alba) cu Hieracium 

rotundatum(14,9, hectare) 

2251 Brădeto-făget cu Vaccinium 

myrtillus şi muşchi verzi (I-m) – 

6,6 hectare 

4161 Făget montan cu Vaccinium 

myrtillus (i) – 8,3 hectare 

91Y0 Păduri dacice de stejar 

şi carpen  - 842,7 hectare 

R 4128 Păduri getice-dacice de 

gorun (Quercus petraea) cu 

Dentaria bulbifera - 842,7 hectare 

5111 Gorunet normal cu floră de 

mull (s) – 651,5 hectare 

 

5113 Gorunet cu floră de 

mull (m)- 191,2 hectare 

 9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion – 17,1 hectare 

R 4111 Păduri sud- est 

carpatice de fag (Fagus sylvatica) 

şi brad (Abies alba) cu 

Cephalanthera damassonium 

4213 Făget de deal pe soluri 

superficiale cu substrat calcaros (i) 

– 17,1 hectare 

*Habitate prioritare 

 

Tabelul nr. 27.  Descrierea habitatelor comunitare prezente în  

ROSCI0270   Vânători Neamţ 

Tip Habitat Natura 2000 Caracteristici 

91Y0 Păduri dacice 

de stejar şi carpen 

Tipul de habitat cuprinde păduri de carpen - Carpinus betulus și 

diferite specii de Quercus de pe dealurile peri- și intracarpatice, în 

etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de amestec cu gorun, 

iar pe dealurile din vestul, nordul și centrul României, în zona 

pădurilor de stejar, subzona pădurilor de stejari mezofili. 

Pădurile reprezentative ale acestui tip de habitat, au suprafaţă 

răstrânsă semnificativ la nivelul regiunii biogeografice datorită 

impactului antropic. 
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Factori limitativi: volumul edafic mic. 

9130 Păduri de fag 

de tip Asperulo-Fagetum 

Pădurile încadrate în acest tip de habitat sunt răspândite în etajul 

colinar și subetajul montan inferior, mai rar și în subetajul montan 

mijlociuDeși răspândit în România, respectiv în Carpați, la nivelul 

UE este rar. 

91E0* Păduri 

aluviale de Alnus glutinosa 

şi Fraxinus excelsior 

Prezent în principal în luncile râurilor, din toate regiunile de dealuri 

peri- și intracarpatice, în etajul nemoral, subetajul pãdurilor de gorun 

și de amestec cu gorun. În luncă sunt habitate foarte rare. Este un 

habitat foarte rar în UE, motiv pentru care este considerat habitat 

prioritar. Este foarte amenințat și la noi în țară, mai ales din cauză că 

aceste păduri nu sunt incluse în fond forestier și ca urmare nu au un 

sistem de protecție/ gospodărire organizat. 

9110Păduri de fag 

de tip Luzulo-Fagetum 

Acest tip de habitat este răspândit în toți Carpații românești, în etajul 

nemoral, având o valoare conservativă moderată. Structura: 

fitocenoze edificate de specii europene boreale și nemorale, oligo-

mezoterme. 

9170 Stejăriș cu 

Galio-Carpinetum 

Se întâlnește în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de 

amestec cu gorun, având o valoare conservativă moderată. Structura: 

fitocenoze edificate de specii europene nemorale. 

91V0 Păduri dacice 

de fag Symphyto-Fagion 

Acest tip de habitat este răspândit în toți Carpații românești, în etajul 

nemoral, având o valoare conservativă moderată. Structura: 

fitocenoze edificate de specii boreale și nemorale, oligo-mezoterme, 

mezofite, oligo-mezotrofe. 

Factori limitativi: cauze naturale (doborâturi de vânt, viituri), dar mai 

ales antropo-zoogene, între care pe un loc important se situează 

exploatările forestiere iraționale, ilegale, pașunatul intensiv, poluarea 
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ecosistemelor forestiere cu deșeuri industriale și menajere, 

incendierile, intensificarea activităților de turism, colectarea 

necontrolată a speciilor de plante cu valoare economică. 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

Acest tip de habitat este răspândit în toţi Carpaţii româneşti, în etajul 

nemoral. Are valoare conservativă moderată. Sunt fitocenoze 

edificate de specii europene nemorale, mezoterme, mezofie, eutrofe. 

6230* Pajişti bogate 

în specii de Nardus, pe 

substraturile silicioase ale 

zonelor muntoase 

Pajiștile de țepoșică - Nardus stricta sunt pajiști bine închegate, 

ocupând stațiuni cu caracter mezofil sau xerofil, pe soluri acide pe 

substrat silicios din etajul montan. În pajiștile încadrate în acest tip de 

habitat, acoperirea speciei  Nardus stricta variază între 25-75%. 

Habitatele degradate din cauza suprapășunatului sunt excluse. 

6430 Comunități de 

lizieră cu ierburi înalte 

higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel 

montan și alpin 

Habitatul este protejat în 65 de situri în România, în cele mai multe 

dintre situri fiind prezent pe suprafețe reduse. Nu include specii rare, 

dar este un habitat important, deoarece este habitat de ecoton, 

deosebit de rar în regiune,oferă refugiu pentru specii de mlaștină. 

6510 Pajişti de 

altitudine joasă cu 

Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis 

Are o largă răspândire în România, se consideră că are o valoare 

conservativă moderată prin compoziția de specii pe care o prezintă, 

cu valoare deosebită datorită fitodiversității mari, fiind rezervă de 

specii atât pentru habitatul 6440, cât și pentru pășunile degradate, 

respectiv terenuri arabile abandonate. 

6520 Fâneţe 

montane 

Acest tip de habitat cuprinde fânețe montane, bogate în specii, cu o 

mare amplitudine ecologică. Sunt cele mai răspândite tipuri de pajiști, 

fiind prezente în tot lanțul carpatic și ocupă cele mai mare suprafețe. 

Sunt utilizate atât ca fânețe cât și ca pășuni. 

3230 Vegetaţie 

lemnoasă cu Myricaria 

germanica de-a lungul  

râurilor montane 

Acest tip de habitat reprezintă comunități pioniere, intrazonale, 

edificate de Myricaria germanica și alte specii de arbuști; uneori 

invadează formațiuni ierboase caracteristice văilor râurilor montane  -

3220. Fitocenozele sunt în general fragmentare și se instalează pe 

malurile pietroase și frecvent inundate ale râurilor din regiunea 
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montană și submontană a Carpaților. Au în general acoperire redusă, 

influențată de inundațiile periodice care determină acumularea de noi 

sedimente, dar care determină și modificări ale covorului vegetal, 

eliminând uneori plantele prin eroziune. Habitatele cu Myricaria 

germanica au valoare conservativa mare, sunt protejate Emerald si 

sunt încă bine reprezentate în România. Habitatul este inclus in lista 

EUNIS, level 2 și în Conventia de la Berna.  

3240 Vegetaţie 

lemnoasă cu Salix eleagnos 

de-a lungul râurilor montane 

Habitatul este reprezentat de tufărișuri sau păduri alcătuite din specii 

de Salix, Alnus, Betula, Hippophae rhamnoides, instalate pe 

prundișurile râurilor montane cu debite mai ridicate spre vară. În 

Europa, formațiuni vegetale asemănătoare, cu Salix elaeagnos, S. 

purpurea ssp. gracilis, S. daphnoides, S. nigricans si Hippophae 

rhamnoides se găsesc pe prundișurile și nisipurile de pe malul 

râurilor, frecvent la altitudini mai ridicate. Habitatele au valoare 

conservativă mare, sunt protejate Emerald și sunt încă bine 

reprezentate în România. Habitatul este inclus in lista EUNIS, level 2 

și în Convenția de la Berna. 

*habitate prioritare 

 

Tabelul nr. 28.  Situația actuală a habitatelor forestiere de interes comunitar din 

ROSCI0270 Vânători Neamţ 

Tip habitat 

Suprafața 

totală 

conform 

Formular 

Standard 

Suprafața conform 

amenajamentului 

silvic 

R
ep

re
ze

n
ta

ti
v
it

a
te

 

S
u

p
ra

fa
ţa

 r
el

a
ti

v
ă
 

C
o
n

se
rv

a
re

 

S %      S % 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 
- - 842,7 3,2 B B B 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 
5135,02 17 1050,2 3,5 B B B 
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91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

151,03 0,5 33,8 0,1 C C B 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 
- - 30,9 0,1 C C B 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 
- - 46,4 0,2 C C B 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 
906,18 3 23032,66 76,3 A A B 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

  17,1 0,1 C C B 

 

 

Tabelul nr. 29.  Situația actuală a habitatelor de pajiști și acvatice de interes comunitar din 

ROSCI0270 Vânători Neamţ 

Tip habitat 

Suprafața 

totală 

conform 

Formular 

Standard 

Suprafața 

conform 

studiilor 

efectuate 

R
ep

re
ze

n
ta

ti
v
it

a
te

 

S
u

p
ra

fa
ţa

 r
el

a
ti

v
ă
 

C
o
n

se
rv

a
re

 
S (ha) % S (ha) % 

6230* Pajişti bogate în specii 

de Nardus, pe substraturile 

silicioase ale zonelor muntoase 

302 1 50 0,2 B C B 

6430 Comunități de lizieră cu 

ierburi înalte higrofile de la 

nivelul câmpiilor, până la cel 

montan și alpin 

302 1 200 0,7 B C B 

6510 Pajişti de altitudine joasă 

cu Alopecurus pratensis, 
302 1 10 0,03 B C B 
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Sanguisorba officinalis 

6520 Fâneţe montane 1510 5 500 1,5 B C B 

3230 Vegetaţie lemnoasă cu 

Myricaria germanica de-a 

lungul  râurilor montane 

30 0,1 120 0,4 C C B 

3240 Vegetaţie lemnoasă cu 

Salix eleagnos de-a lungul 

râurilor montane 

3 0,01 3 0,01 C C B 

*habitate prioritare 

 

Legendă: 

Reprezentativitate. Codurile folosite sunt următoarele: 

A: reprezentativitate excelentă; 

B: reprezentativitate bună; 

C: reprezentativitate semnificativă; 

D: habitat prezent în sit în proporţie nesemnificativă 

Suprafaţa relativă: codurile folosite pentru exprimarea procentului (p) reprezentat de habitat în 

situl respectiv sunt următoarele: 

A: 100% > p > 15% 

B: 15% > p > 2% 

C: 2% > p > 0% 

Conservare. Codurile folosite sunt următoarele: 

A:stare de conservare excelentă  

B:stare de conservare bună 

C:stare de conservare medie sau redusă 

 

2.3.4. Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare 

 

Managementul pădurilor aflate în raza Ocolului Silvic Văratec şi Ocolului Silvic  Târgu Neamţ 

este certificat după standardele Forest Stewardship Council, care impun respectarea anumitor principii 

în ceea ce priveşte gestionarea resurselor forestiere. În cadrul procesului de certificare, identificarea şi 

gospodărirea adecvată a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare reprezintă o cerinţă de bază. Un 
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management necorespunzător al acestor păduri poate duce la emiterea unei condiţii majore sau chiar la 

suspendarea certificatului deja emis. 

Până în momentul de faţă,  în raza Parcului Natural Vânători Neamţ, au fost identificate  

următoarele categorii de Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare: 

a) PVRC 1.1. Suprafeţe forestiere din arii protejate de interes naţional - 205,6 hectare; 

b) PVRC 1.2. Păduri care constituie habitate pentru specii rare, ameninţate sau endemic – 

234,1 hectare; 

c) PVRC 1.3. Suprafeţe forestiere cu utilizare sezonală critic – 225,9 hectare; 

d) PVRC 3. Suprafeţe forestiere cu ecosisteme rare, ameninţate şi periclitate – 115,9 

hectare; 

e) PVRC 4.2. Păduri critice pentru prevenirea şi combaterea procesului de eroziune – 106 

hectare; 

f) PVRC 6. Păduri esenţiale pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau a 

unei zone – 229,1 hectare. 

2.3.5. Peisaje 

 

Parcurile naturale sunt cunoscute ca “arii protejate destinate conservării peisajului şi turism”, prin 

urmare, unul din principalele obiective de management ale unui parc natural este protecţia peisajelor. 

Conservarea peisajului, este așadar una din măsurile integratoare importante în ceea ce înseamnă 

conservarea patrimoniului natural și cultural al zonei. 

Principalele tipuri de peisaje existente în aria Parcului Natural Vânători Neamţ şi împrejurimi sunt : 

a) Peisajele naturale 

i). Zona forestieră a munţilor şi dealurilor înalte determină trăsătura caracteristică a 

Parcului Natural Vânători - Neamţ, cu suprafeţe întinse acoperite cu păduri administrate în regimul 

codrului. Pădurile domină în mod detaşat peisajul din cadrul Parcului Natural Vânători Neamţ. 

Alcătuite din arborete pure sau de amestec de brad, molid şi fag, ele realizează prin aspectul mozaicat al 

culorii coronamentului un caleidoscop veritabil, de la verdele închis al răşinoaselor întrepătruns cu 

verdele crud al pădurilor de foioase, specific sezonului de vegetaţie, la galbenul şi roşul brun specific 

sezonului autumnal. Privită din  interior, pădurea impresionează prin arborii înalţi, zvelţi; existenţa 

poienilor din interiorul pădurilor şi a ochiurilor deschise pentru regenerare, în care prezenţa covorului 

vegetal şi a arbuştilor este mai bogată, contrastează cu uniformitatea din interiorul pădurii. Zonele de 
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lizieră, ca şi cele de contact între două tipuri de habitate, determină o notă aparte prin concentrarea de 

specii, atât vegetale cât şi faunistice. 

ii). Văile pâraielor. Sunt caracteristice văile largi, plate, delimitate de versanţi 

abrupţi acoperiţi cu vegetaţie forestieră. Luncile pâraielor sunt largi, cu terase inundabile constituite în 

păşuni şi fâneţe, precum şi vegetaţie forestieră: anin, plop, salcie.Aşezările din zonă sunt situate de-a 

lungul drumurilor ce străbat văile de la obârşia apelor şi până la vărsare. Tot în lungul acestor văi sunt 

situate şi mănăstirile din zonă. 

b) Peisajele tradiționale 

i). Pajiștile. Determină un mozaic coloristic ce se suprapune  peste ansamblul văilor 

largi cu versanţi abrupţi şi culmi domoale. Pe alocuri, pot fi întâlnite stâne, păstoritul  făcând parte din 

ocupaţiile tradiţionale încă practicate zonă. 

ii). Terenurile agricole. Alcătuite în principal din terenuri situate la altitudini mai 

joase, delimitate prin  garduri de lemn sau neîmprejmuite, intercalate cu zone cu vegetație naturală  

precumpajiști, pâlcuri de pădure, tufișuri, cu case și anexe răsfirate și risipite și cu mici suprafețe de 

grădini sau livezi cu pomi fructiferi. 

c) Peisajele culturale 

Peisajele mănăstireşti se constituie din mănăstiri și zona de imediată folosință care, de-a lungul 

veacurilor, a cunoscut o gospodărire conformă specificului comunităților monahale. Mănăstirilor le sunt 

caracteristice turlele înalte, construcțiile anexe din piatră şi lemn, clădirile cu balcoane largi şi 

împrejmuirile zidite sau din lemn.  Mănăstirile și zonele adiacente au valențe de sit natural cu valoare 

spirituală. 

 

d) Peisajele istorice 

Dintre acestea amintim  zona Cetății Neamț, zona schitului Sfânta Cruce și linia cazematelor din cel de-

al doilea război mondial.  

 

2.3.6. Procese şi relaţii ecologice 

Principalele procese naturale identificate în interiorul ariei naturale protejate sunt: 

a) Împădurirea naturală a terenurilor abandonate 

Pe fondul scăderii  și îmbătrânirii populațieiși a renunțării la practicile tradiționale de utilizare, în 

special în cazul terenurilor deschise, precum pajiștile, aflate la mare distanță de așezări și  situate 

limitrof fondului forestier, s-a constatat împădurirea naturală a acestora. Această tendință a fost mai 
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accentuată până la intrarea în Uniunea Europeană în 2007, după care, urmare a politicii de acordare a 

subvențiilor, s-a realizat o revigorare numerică a șeptelului și implicit  revenirea la utilizările 

tradiționale ale terenurilor destinate creșterii animalelor. 

b) Fenomenul de uscare la rășinoase 

Climatul favorabil din ultimele secole a favorizat extinderea naturală a rășinoaselor până la altitudinea 

de 400 - 450 metri.  De-a lungul timpului, prin măsuri silviculturale care au avut ca scop creşterea 

proporţiei rășinoaselor -eliminarea foioaselor, semănături directe şi plantaţii- bradul s-a extins şi la 

altitudini mai mici  de 350 - 400 metri.  Perioadele nefavorabile caracterizate în special prin 

succesiunea anilor secetoşi  au condus la devitalizarea arboretelor de rășinoase. Mulţi autori consideră 

că poluarea şi schimbarea regimului factorilor meteoclimatici sunt cauzele principale ce stau la baza 

uscării în masă a rășinoaselor, în special a arboretelor situate în afara arealului.      

Modificarea structurii şi funcţionalităţii ecosistemelor îşi are cu siguranţă partea sa de contribuţie în 

manifestarea locală a uscării pădurilor. Stresul pedohidric nu poate explica decât parţial declinul 

pădurilor, el corelându-se statistic numai în staţiunile cu luvisoluri albice, pseudogleizate care au 

capacitate redusă de reţinere a apei. Reacţiile arborilor la secetă sunt în general puţin cunoscute, 

observaţiile fiind de cele mai multe ori empirice, foarte puţin instrumentate. Lipsesc cercetările 

efectuate în condiţii controlate care să precizeze succesiunea perturbărilor fiziologice care preced 

uscarea anormală a arborilor.  

Analiza ecosistemelor forestiere naturale şi prin comparaţie cu acestea a ecosistemelor artificializate cu 

creşteri foarte rapide în tinereţe, au condus la concluzia că în acestea din urmă se produce îmbătrânirea 

prematură a indivizilor care sunt foarte uşor predispuşi la uscări anormale după vârsta de 80-90 de ani. 

Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor forestiere afectate de uscare anormală reprezintă una dintre 

cele mai complexe probleme puse vreodată silviculturii prin particularităţile pe care le îmbracă 

fenomenul în arboretele în care apare. Pentru realizarea unor păduri stabile, în viitor se impune 

modificarea compoziţiei arboretului în zonele afectate de uscare prin înlocuirea bradului cu foioase 

locale, pure sau în amestec cu molidul şi laricele. Bradul se va păstra numai acolo unde s-a regenerat 

natural sau va fi introdus ulterior prin semănături sub masiv, în proporţie de maximum 30-40 %. 

    Fenomenul de uscare a arboretelor de molid  este produs și ca urmare a creșterii dinamicii 

atacurilor produse de gândacii de scoarță ai molidului precum Ips typographus, Ips amitinus, 

Pityogenes chalcographus, mai nou și de către Ips duplicatus. Creșterea dinamicii intensității atacurilor 

gândacilor de scoarță ai molidului din ultimii ani a fost favorizată în special de către factorii abiotici 

precumseceta prelungită, temperaturi medii diurne ridicate pe perioade lungi de timp, dar și de către 
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factori antropici cum ar fi nerespectarea  strictă a regulilor de exploatare a masei lemnoase din 

arboretele predispuse acestor atacuri și altele.  

 

2.4. Aspecte culturale, folosinţa terenului în trecut 

2.4.1. Prezenţa mărturiilor arheologice şi istorice 

 

Se presupune că toponimul „neamţ” este de origine slavă, termenul „nemeţi” care înseamnă liniştit sau 

tăcut, definind caracteristicile zonei şi ale râului Neamţ, principala apă curgătoare în zonă. O altă 

ipoteză privind densitatea toponimelor legate de „neamţ” -  râul, oraşul, cetatea, judeţul - este legată de 

supoziţia istorică a întemeierii Cetăţii Neamţului de către cavalerii teutoni  trimiși de către regii unguri, 

în secolul al XIII-lea. 

Împrejurimile oraşului Târgu Neamţ prezintă o serie de vestigii arheologice din neolitic şi din epoca 

bronzului. Cele mai vechi urme de locuire s-au găsit în aşezările din zona Lunca-Poiana Slatinei-

Oglinzi-Cetăţuia-Băi, aflate în preajma izvoarelor de slatină din sud-estul Culmii Pleşului.  

În perioada premergătoare constituirii statului feudal Moldova, pe teritoriul actualului oraş Târgu 

Neamţ s-a închegat o aşezare umană importantă. Apariţia acestei aşezări a fost favorizată de 

poziţionarea sa la întretăierea unor drumuri comerciale importante, care făceau legătura între zona 

Moldovei şi Ardeal, localitatea căpătând în timp funcţia de târg. 

În secolul al XIII-lea, saşii au colonizat parte din zonă, aducând o seamă de meşteşuguri din care se 

remarcă acela de obţinere a stofelor şi pânzeturilor, contribuind astfel la dezvoltarea comerţului. În 

secolul al XIV-lea, numărul saşilor creşte, aşezarea prosperând, situându-se pe locul al doilea ca 

importanţă în zona Moldovei. În această perioadă se construiesc mori de apă, pive pentru sumane şi 

dârste pentru postav, produsele de bună calitate contribuind la dezvoltarea semnificativă a comerţului, 

oraşul devenind la această dată centru vamal cu pecete. Principalele ocupaţii în zonă erau diversele 

meşteşuguri, între care prelucrarea lemnului, creşterea animalelor, comerţul. 

Existenţa aşezărilor umane în zona Parcului este puternic influenţată de întemeierea Cetăţii Neamţului, 

în prima parte a secolului al XIV- lea, urmată de construirea primelor aşezăminte monahale: Mănăstirea 

Neamţului ridicată în perioada 1375-1391 de către Petru Muşat, Mănăstirea Secu - 1602, Mănăstirea 

Agapia - 1644, Mănăstirea Sihăstria – secolul al XVIII-lea, MănăstireaVăratec – secolul al XVIII- lea.  
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2.4.2. Folosinţa trecută a terenului 

Folosinţa în trecut a terenului a fost puternic influenţată de tipul de relief din zonă, de succesiunea 

civilizaţiilor şi a aşezămintelor umane, precum şi de oportunităţile legate de dispunerea geografică a 

acestora.În trecutul îndepărtat, pădurile din raza Parcului nu au fost în proprietatea unei anumite 

persoane, ci au constituit bunuri obşteşti, fiind utilizate de către locuitorii din aşezările de pe Valea 

Moldovei şi a Bistriţei, în diverse scopuri – obținerea de lemn de foc şi construcţii, păşunat, vânătoare. 

Ulterior, pe măsură ce populaţia a crescut şi  statul moldovean a căpătat o organizare feudală, pădurile 

şi terenurile au devenit proprietăți boiereşti, prin donaţii voievodale, pentru fapte de arme sau credinţă 

şi devotament faţă de domnitori. Aşa cum atestă toponimia locală, în zonă au existat şi unele branişti în 

raza actualei comune Vânători Neamţ, atestând faptul că deja cu peste cinci secole în urmă existau 

preocupări pentru protejarea unor resurse naturale. 

După înfiinţarea aşezămintelor de cult, acestea au primit, spre folosinţă sau în proprietate, de-a lungul 

timpului importante suprafeţe de teren agricol şi pădure. În decursul timpului, robii şi servitorii care 

lucrau pe moşiile mănăstireşti au întemeiat sate în imediata vecinătate a acestor domenii.  Astfel 

pădurile ce au fost administrate în perioada comunistă de către Ocolul Silvic Târgu Neamţ au fost 

anterior în folosinţa Mănăstirilor Neamţ, Secu, Sihăstria şi Râşca. De asemenea, parte din pădurile 

aflate în administraţia Ocolului Silvic Văratec s-au  aflat în folosinţa  Mănăstirilor Agapia şi Văratec. 

Prin Decretul Domnesc numărul 4380 din 10 iunie 1859, administrarea acestor păduri a fost trecută în 

grija statului şi anume a Ministerului Cultelor, căruia îi erau subordonate mănăstirile,  administrarea 

acestora rămânând, din această cauză, la Mănăstirile Neamţ şi Secu până în 1890, când după înfiinţarea 

Ministerului Domeniilor, statul a preluat  şi administrarea efectivă a  acestor păduri. O parte a pădurilor 

a rămas în posesia contesei Blome, până în anul 1919 când şi acestea devin proprietate de stat în urma 

confiscării întregii averi a contesei.  

Primele amenajamente silvice s-au întocmit în anii 1928, 1929 şi 1931, pentru diverse suprafeţe de 

pădure aflate actualmente în raza Parcului. Trebuie menţionat că între anii 1925-1935 s-au făcut 

plantaţii cu molid şi cu pin pe dealul de lângă Târgu-Neamţ, în zona Monument, cu scopul de a 

împiedica eroziunea declanşată. Aceste arborete sunt afectate în prezent de uscare în masă. 

 

Ulterior, în 1935 şi 1938, unele mănăstiri au primit spre folosinţă anumite suprafeţe de terenuri agricole 

şi pădure. În anul 1935, prin “Legea privitoare la reintegrarea Mănăstirilor Neamţ şi Secu, în folosinţa 

vetrei înconjurătoare” a fost atribuit în folosinţa mănăstirilor terenul denumit “Vatra înconjurătoare”, 

aşa cum a fost delimitat în baza Decretului Domnesc din 1859. Statul era, deci, proprietarul, iar 
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mănăstirile uzufructuarul. Această situaţie a dăinuit până în anul 1948, când potrivit constituţiei, toate 

pădurile, indiferent de proprietar, au trecut în proprietatea statului. 

În intervalul 1957-1962 s-a semnalat o afluenţă mare de turiști în zona mănăstirilor Agapia-Văratec, 

monumente istorice şi de cultură. Din aceste motive, o bună parte din arboretele din zona Agapia au 

fost încadrate în grupa I, cu rol peisagistic,în apropierea monumentelor istorice. Au existat preocupări 

în ceea ce priveşte organizarea producţiei forestiere, la  nivelul silvo-tehnic corespunzător acelui timp, 

acestea constând în întocmirea de studii de exploatare sau chiar amenajamente sumare, care prevedeau 

reguli după care să se execute tăierile. Exploatările ce s-au practicat în baza acestor studii, au fost 

restrânse şi au avut ca urmare menţinerea unui excedent apreciabil de arborete exploatabile, existent în 

toate unităţile de producţie. Tăierile nu au fost executate pe suprafeţe prea mari în raza parcului, 

deoarece nu existau instalaţii de transport forestiere, distanţa până la calea ferată Suceava-Bucureşti era 

destul de mare,  în zonă încă nu existau fabrici de prelucrare a lemnului care să solicite materie primă. 

După 1990,  prin legile retrocedării, suprafețele de teren au revenit la foștii proprietari. 

2.4.3. Aspecte culturale 

 

Cadrul natural deosebit al zonei şi liniştea aşezămintelor monahale au constituit în decursul timpului 

sursă de inspiraţie pentru însemnaţi oameni de cultură şi artă. Amintiri şi descrieri despre zonă au fost 

lăsate posterităţii de către Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Alexandru Vlahuţă, 

Calistrat Hogaş, Veronica Micle.Mănăstirea Agapia a fost pictată în anul 1858 de către Nicolae 

Grigorescu, care a îmbinat tradiţia bizantină cu stilul neoclasic şi cu arta românească creată de geniul 

său artistic. 

Cetatea Neamţului a fost stavilă în calea năvălirilor otomane, ungare sau polone, jucând un rol crucial 

în istoria Moldovei. Toponimia locurilor este, de asemenea, încărcată de istorie: Săcăluşeşti – după 

numele tunarilor din oastea lui Ştefan, Vânători – după numele celor ce apărau cetatea  şi vânau pentru 

curtea domnească.  

Un rol deosebit în istoria şi cultura neamului l-au avut comunităţile mănăstireşti, mai ales Mănăstirea 

Neamţului. Aceasta adăpostește o bibliotecă de aproximativ 15.000 volume, din care 549 manuscrise, 

biblioteca fiind considerată cea mai veche și  mai bogată bibliotecă monastică din ţară.   
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2.5. Aspecte socio-economice, folosinţa terenului în prezent 

2.5.1. Turism 

În raza  Parcului Natural Vânători Neamţ s-au identificat  următoarele tipuri de turism: 

a) Turism de tranzit –  bine reprezentat în zona Comunei Vânători datorită drumului 

național 15B Târgu Neamţ – Poiana Largului care străbate mare parte din suprafaţa parcului şi pe care 

se înregistrează un aflux mare de vizitatori, drumul făcând legătura dintre provinciile istorice Moldova 

şi Transilvania. Durata vizitei în cadrul turismului de tranzit este de la câteva ore până la o zi. 

b) Turism ecumenic - cea mai mare parte a vizitatorilor zonei vin pentru vizitarea 

mănăstirilor, lăcaşuri de cult de mare importanţă pentru ortodoxism şi nu numai. Durata sejurului în 

cadrul turismului ecumenic variază de la câteva ore până la câteva zile.  

c) Ecoturism - datorat existenţei în zonă a Parcului Natural Vânători Neamţ, a Grădinii 

Zoologice ”Dragoş Vodă”, a țarcului de preeliberare al zimbrilor, a Rezervaţiei de Stejari Dumbrava, a 

Pădurii de Argint și a Codrilor de Aramă,precum şi frumuseţii cadrului natural. Durata sejurului variază 

de la câteva ore până la câteva zile. 

d) Agroturism 

Pentru a identifica notorietatea zonei, motivaţiile călătoriei în aria Parcului Natural Vânători Neamţ, 

gradul de satisfacţie sau insatisfacţie faţă de oferta existentă și ierarhizarea obiectivelor turistice din 

perspectiva interesului clienţilor, au fost iniţiate cercetări de teren, tip anchete de piaţă, pe bază de 

chestionare.  

Muzeele cu cel mai mare număr de vizitatori din raza Parcului sunt prezentate în tabelul nr. 30. 

 

Tabelul nr. 30. Numărul de vizitatori pentru obiectivele turistice aflate în 

Parcul Natural Vânători Neamţ  sau în imediata apropiere 

Obiectiv turistic 

 

Număr vizitatori 

2009 2010 2011 
Octombrie 2011 –  

Septembrie 2012 

     Muzeul Cetatea Neamţ 111464 110742 116272 98263 

Muzeul Memorial “Ion Creangă” Humuleşti 101980 76337 74625 70152 

Casa Memorială “Veronica Micle” 2103 2702 1916 1847 

Muzeul de Istorie si Etnografie Tîrgu Neamţ 2002 1935 175 1674 

Conform adresei 1096/01.10.2013 a Complexului Muzeal Judetean Neamt 
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2.5.2. Facilităţi de recreere 

 

a) Cazare 

Pe raza Parcului Natural Vânători Neamţ  ponderea cea mai mare a locurilor de cazare o au mănăstirile, 

astfel  Mănăstirea  Neamţ are o capacitate de 100 locuri de cazare, Mănăstirea Sihăstria 70 locuri de 

cazare, Mănăstirea Secu 50 , Mănăstirea Agapia 100 locuri de cazare şi Mănăstirea Văratec 200 locuri 

de cazare. Pe raza Parcului sunt un număr de 50 pensiuni cu o capacitate de aproximativ 1700 locuri de 

cazare repartizate, după cum urmează, pe localităţi: Vânători - 6 pensiuni cu o capacitate de 161 locuri 

de cazare, Oglinzi - 2 unităţi cu o capacitate de 73 locuri de cazare, Târgu Neamţ - 12 pensiuni şi 2 

hoteluri cu o capacitate totală de 383 locuri de cazare, Bălţăteşti - un hotel cu o capacitate de 514 locuri 

de cazare şi Agapia - 26 de pensiuni  cu o capacitate de 575 locuri.  

 

Numărul de sosiri și înnoptări pentru anul 2013, fără a lua în considerare facilitățile turistice deținute de 

către mănăstiri sunt prezentate în tabelul nr. 31. 

 

Tabelul nr.  31. Numărul de sosiri, înnoptări și capacitatea de cazare pentru localitățile 

aflate în Parc sau în imediata apropiere 

Localitatea Nr. sosiri 
Nr. înnoptări 

 

Capacitatea de 

cazare 

 

Indicele de utilizare 

netă 

Tîrgu Neamţ 9316 12517 459 10,8 

Agapia 8943 14326 372 12,7 

Bălţăteşti 4833 56263 548 36,6 

Vânători-Neamţ 2371 3178 135 8,0 

Total areal 25463 86284 1514 17,0 

Sursa datelor: Institutul National de Statistica 

 

b) Trasee turistice 

i. Mănăstirea Neamț – Schitul Procov – Sat Leghin; 

ii. Mănăstirea Secu – Mănăstirea Agapia Veche; 

iii. Mănăstirea Sihăstria – Mănăstirea Sihla; 

iv. Mănăstirea Agapia Veche - Mănăstirea Sihla; 
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v. Mănăstirea Sihla – Poiana Ciungi –Mănăstirea Văratec; 

vi. Mănăstirea Sihla  - Mănăstirea Agapia; 

vii. Cetatea Neamțului – Monumentul Eroilor; 

viii. Cetatea Neamțului – Stațiunea Oglinzi; 

ix. Cetatea Neamțului – Izvorul Slatina; 

x. Mănăstirea Sihla – Peştera  Sfânta Teodora – Schitul Daniil Sihastru – Capăt sat Mitocul 

Bălan; 

xi. Traseu educațional -  Birdwatching în Parcul Natural Vânători Neamţ; 

xii. Traseu tematic – Pe urmele zimbrilor; 

xiii. Traseu tematic – Prin pădurea de foioase; 

xiv. Traseu educațional – Cetatea Neamțului destinație ecoturistică; 

xv. Traseu educațional – Pe urmele vânătorilor de munte. 

Lista cu descrierea traseelor turistice şi tematice de pe raza Parcului Natural Vânători Neamţ  se 

regăseşte în anexa scrisă nr. 2. 

c) Spaţii de campare  

În raza Parcului se realizează camparea în principal pe văile râurilor ce au tangență cu mănăstirile. Cele 

mai populare locuri de campare sunt cele de pe valea Secului și valea Agapiei, pe terenuri aflate în 

proprietatea mănăstirilor. 

d) Locuri de popas 

Pe teritoriul Parcului Natural Vânători Neamţ există 10 locuri de popas, din care 6 sunt amenajate de 

Administraţia Parcului. Acestea sunt instalate pe traseele turistice şi sunt alcătuite din bănci, mese şi 

panouri informative din lemn. Există un număr de 10 puncte de odihnă-informare, constând fiecare 

dintr-un pavilion şi panouri de informare educare, dispuse pe raza comunei Vânători. 

e) Staţiuni balneare  

i). Stațiunea Oglinzi 

Staţiunea Oglinzi este situată la o distanţă de 3 km spre nord faţă de oraşul Târgu Neamț, într-o mică 

depresiune în sud – estul Culmii Pleşu, cunoscută sub numele de Poiana Dăscăliţei. Această 

microdepresiune are o înclinare uşoară către sud – est, iar versanţii care o închid pe cele trei laturi sunt 

acoperiţi cu păduri de foioase în amestec fag cu stejar.   

În prezent stațiunea este închisă în vederea reabilitării și modernizării. 

ii). Stațiunea Bălţăteşti 
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În Bălţăteşti se află renumita staţiune balneoclimaterică cu ape clorosodice, situată în centrul satului, 

într-o poziţie deosebit de pitorească. Apele de aici sunt cunoscute de peste 200 de ani. Prima dată s-au 

săpat unele fântâni a căror apă producea purgaţie, din care cauză au fost denumite de locuitori „fântâni 

cu slatină rea” şi astupate.  

Caracterizate printr-o apă minerală clorurată, sulfatată, sodică, magneziană şi calcică, feruginoasă, cu o 

mineralizare totală de 287, 48 
0
/00 mg/l, constituie cele mai mineralizate surse de apă din ţara noastră. 

Ele sunt indicate pentru tratamentul unor afecţiuni ale aparatului locomotor, afecţiuni vasculare 

periferice, afecţiuni ale sistemului nervos, respiratorii şi ginecologice.Factorii terapeutici, climatul 

odihnitor, recreativ şi un cadru natural deosebit de pitoresc fac ca această localitate să fie considerată o 

importantă staţiune balneoclimaterică din Moldova. 

 

2.5.3. Obiective turistice 

 

a) Schituri și mănăstiri 

Parcul Natural Vânători Neamţ reprezintă o combinaţie unică de elemente naturale, religioase şi 

cultural-istorice. Valoarea spirituală a zonei este legată de creştinismul ortodox. Un număr de 16 

mănăstiri şi schituri renumite se găsesc în raza Parcului, pentru ca, împreună cu cele aflate în imediata 

apropiere, numărul acestora să se ridice la aproximativ 40. Aceste monumente, având o triplă valenţă, 

religioasă, culturală şi istorică, sunt bine conservate şi se găsesc răspândite pe o zonă relativ restrânsă 

din suprafaţa Parcului Natural Vânători Neamţ. Acestea sunt: 

i. Mănăstirea Neamţ  cu schiturile Icoana Veche,  Icoana Nouă,  Vovidenia,  Sfântul Ioan cel Nou 

de la Suceava- Bolniţa,  Pocrov,  Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,  Sfânta Cruce şi Cărbuna 

ii. Mănăstirea Secu  cu schitul Schitul  Bunavestire – Nifon 

iii. Mănăstirea Sihăstria cu schitul Înălţarea Sfintei Cruci- Poiana lui Ioan si schitul Daniil Sihastrul 

iv. Mănăstirea Sihla  

v. Mănăstirea Văratec 

vi. Mănăstirea Agapia cu schitul Agapia Veche 

vii. Mănăstirea Dobru  
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b) Monumente istorice 

i. Cetatea Neamţului 

ii. Monumentul Vânătorilor de Munte 

 

c) Muzee, colecții, alte  obiective 

i. Casa muzeu Ion Creangă  

ii. Muzeul memorial Mihail Sadoveanu 

iii. Casa memorială Veronica Micle 

iv. Casa memorială Alexandru Vlahuţă 

v. Muzeul de istorie şi etnografie Târgu Neamţ 

vi. Colecţia de istorie, etnografie şi artă populară „Vasile Găman” 

 

d) Centre etnografice 

Încă din cele mai vechi timpuri populația locală a practicat meșteșuguri precum: țesutul, 

cojocăritul, sculptura. Unele localități rurale sunt renumite pentru practicarea, în continuare, a acestora: 

i). Humuleşti-ţesutul covoarelor; 

ii). Agapia-costume populare şi covoare; 

iii). Văratec-ateliere de covoare; 

 

e) Baza de agrement ecvestru „DUMBRAVA” 

f) Grădina Zoologică “Dragoş Vodă” 

 

2.5.4. Situri arheologice 

 

Pe raza şi în imediata apropierea a Parcului Natural Vânători Neamţ se află 6 situri arheologice, după 

cum urmează: 

i. Situl arheologic de la Poiana Slatinei 
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ii. Necropola tumulară -  Branişte 

iii. Necropola tumulară -  Gura Secului 

iv. Situl arheologic medieval, vechiul Schit Nifon al Mânăstirii Neamţ, de la Vânători Neamţ 

v. Aşezarea medievală de la Târgu Neamţ - La Damian 

vi. Aşezarea neo-eneolitică fortificată de la Oglinzi-Cetăţuia. 

 

2.5.5. Comunităţi locale 

 

Din punct de vedere administrativ, Parcul Natural Vânători Neamţ este amplasat pe teritoriul judeţului 

Neamt, cuprinzând integral sau parțial teritoriul administrativ al următoarelor  localități: Târgu Neamț, 

Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Pipirig, Răuceşti şi Vânători Neamţ.  

 

Tabelul nr. 32. Suprafaţa unităţilor administrativ teritoriale incluse în Parcul Natural 

Vânători Neamţ - conform Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 

 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Localitatea 

Suprafaţa din 

teritoriul 

administrativ 

inclusă în Parcul 

Natural Vânători 

Neamţ 

- hectare - 

Procent din 

suprafața 

Parcului 

Natural 

Vânători 

Neamţ 

 

Intravilan  

- hectare - 

Mediul urban 

Târgu Neamt Târgu Neamţ 394 1  

Mediul rural 

Agapia Agapia 3325 11 50 

Bălţăteşti Bălţăteşti 1422 5 - 

Crăcăoani Crăcăoani 10543 34 492 

Vânători 

Neamţ 
Vânători Neamţ 12504 41 202 
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Pipirig Leghin 89 0 - 

Răuceşti Oglinzi 678 2 - 

Brusturi Brusturi 1676 6 - 

TOTAL 30631 100 744 

 

a) Structura demografică: pe grupe de vârste, sex  - comparație 2002 – 2011 

Tabelul nr. 33. Structura demografică pe grupe de vârsta şi sexe, conform 

www.recensamantromania.ro - 2002 şi  2011 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Sex 0 – 19 ani 20 – 64 ani peste 65 ani 

 2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Târgu Neamţ 
M 2902 2079 6045 5892 926 1050 

F 2781 1916 6597 6276 1245 1482 

Agapia 
M 417 369 1048 908 339 327 

F 513 250 1528 1315 697 624 

Bălţăteşti 
M 787 461 1912 1190 590 385 

F 744 436 1881 1143 761 487 

Crăcăoani 
M 585 489 1249 1098 424 389 

F 576 499 1234 975 474 494 

Vânători 

Neamţ 

M 1422 966 2649 2348 360 552 

F 1197 927 2294 2046 434 756 

 

     Se constată, pe parcursul celor 10 ani, o scădere a numărului de persoane din fiecare 

localitate în parte, precum şi o tendință generală de îmbătrânire a populaţiei. 

b) Structura demografica etnică comparativă 2002 – 2011 

 

 

 

 

 

http://www.recensamantromania.ro/
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Tabelul nr. 34. Structura  demografică pe etnii 

conform www.recensamantromania.ro  - 2002 şi  2011 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Români Romi Alte etnii 

2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Târgu Neamţ 20152 17897 302 310 42 16 

Agapia 4541 3848 0 0 1 4 

Bălţăteşti 6673 4090 0 0 2 67 

Crăcăoani 4288 3345 248 490 6 13 

Vânători Neamţ 8609 7375 213 216 3 15 

c) Structura demografică confesională comparativă 2002 – 2011 

 

Tabelul nr. 35. Structura demografica confesională  

conform www.recensamantromania.ro  - 2002 şi  2011 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Ortodocşi 
Romano 

catolici 

Alte confesiuni sau 

cu confesiunea 

nedeclarată 

2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Târgu Neamţ 20018 17795 58 33 420 1215 

Agapia 4505 3804 8 0 29 89 

Bălţăteşti 6666 4031 1 0 8 71 

Crăcăoani 4442 3769 14 13 86 162 

Vânători 

Neamţ 
8524 7059 6 3 295 533 

 

Conform datelor comparative din ultimele 2 recensăminte se observa faptul că etnia dominantă în zona 

Parcului Natural Vânători Neamţ este cea română, urmată de cea  romă, ce reprezintă aproximativ 2,5 

% din populatie.  

 

http://www.recensamantromania.ro/
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d) Evoluţia numărului de locuitori în intervalul 1992 – 2011 este redată in tabelul nr. 36. 

 

Tabelul nr. 36. Populația localităților din zona Parcului Natural Vânători Neamţ, conform 

www.insse.ro 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Localitatea 

Populația 

totală 

în anul 

2011 

Populația 

totală 

în anul 

2002 

Populația 

totală 

în anul 

1992 

Evoluția 

numerică în 

intervalul 

1992 - 2011 

Târgu Neamţ Târgu Neamţ 18695 20496 22282 -3587 

Agapia Agapia 3893 4542 4357 -649 

Bălţăteşti Bălţăteşti 4102 6675 6829 -2790 

Crăcăoani Crăcăoani 3944 4542 4474 -528 

Vânători Vânători 7595 8825 8425 -830 

 

Conform ultimului recensământ din anul 2011 populaţia totalăa unităţilor teritorial administrative 

incluse în cadrul parcului era de 38.229 locuitori, comparativ cu anul 2002 când populaţia era de 46.367 

locuitori, observându-se o scădere substanţială a populaţiei în ultimii10 ani.   

Tendința de scadere demografică se manifestă și la nivelul ultimilor 20 de ani, scăderea reprezentând 

17% din totalul inițial. În zona rurală, în unele cazuri, se observă o uşoară creştere demografică între 

1992 şi 2002, fapt explicat prin  exodul populației din oraşul Tîrgu Neamț către comunele și satele 

învecinate, datorită închiderii fabricilor din oraș. După anul 2002, mulți locuitori au emigrat către 

statele vest-europene, în special Spania și Italia, fapt ce a condus la scăderea numărului populației.   

 

e) Aspecte socio-economice  

Situaţia populaţiei din zona Parcului Natural Vânători Neamţ din punct de vedere al gradului de 

ocupare este prezentată în tabelul nr. 37. 
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Tabelul  nr. 37. Situația populației active și ocupate 

conform  www.recensamantromania.ro 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Populația 

totală 

Populația 

activă  

Populația 

inactivă  

Populația 

ocupată  

Rata 

șomajului  

 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Târgu Neamţ 20496 18695 34,68 75,4 65,3 24,6 81,2 97,44 18,8 2,56 

Agapia 4542 3893 36,5 69,48 63,5 30,52 88,8 98,3 11,1 1,7 

Bălţăteşti 6675 4102 40,8 58,9 59,2 41,1 88,6 97,14 11,4 2,86 

Crăcăoani 4542 3944 38,2 67,6 61,8 32,4 87,4 93,4 12,6 6,6 

Vânători 8825 7594 38,1 72,5 61,9 27,5 72,4 95,51 27,6 4,49 

 

Rata şomajului la nivelul anului 1992 pentru oraşul Târgu Neamţ era de 25%. După anul 1992 rata 

şomajului a scătut considerabil ajungând la nivelul anului 2011 la 2,56%, deoarece o mare parte din 

populaţia activă a zonei a migrat în străinătate. 

2.5.6. Utilizarea terenurilor şi resurselor 

 

    În continuare se prezintă lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform „Corine Land 

Cover”, comparație 2000- 2006. 

 

Tabelul 38.  Categoriile de folosinţă a terenurilor pe unități administrativ teritoriale 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Categorii de terenuri Suprafaţă - hectare 

Cod Denumire 2006 2000 

Agapia 112 Intravilan 50 50 

142 Zone de petrecere a timpului liber 25 25 

242 Modalităţi complexe de cultivare 3 3 

TOTAL AGRICOL 3 3 

231 Păşuni 135 140 

243 Terenuri agricole cu zone naturale intercalate 2  

http://www.recensamantromania.ro/
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311 Păduri Păduri de foioase 134 135 

312 Păduri de răşinoase 1872 718 

313 Păduri de amestec 1079 2254 

TOTAL PĂDURI 3085 3107 

324 Zone de tranzit cu tufărişuri 25  

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 3325 3325 

Bălţăteşti 112 Intravilan 10 10 

231 Păşuni 500 633 

311 Păduri Păduri de foioase 122 122 

312 Păduri de răşinoase 528 522 

313 Păduri de amestec 40 46 

TOTAL PĂDURI 690 690 

321 Pajişti naturale 43  

324 Zone de tranzit cu tufărişuri 176 86 

511 Cursuri de ape 3 3 

TOTAL APE 3 3 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 1422 1422 

Brusturi 112 Intravilan  5 0 

242 Modalităţi complexe de cultivare 7 0 

TOTAL AGRICOL 7 0 

231 Păşuni 10 16 

311 Păduri Păduri de foioase 467 427 

312 Păduri de răşinoase 373 0 

313 Păduri de amestec 746 1197 

TOTAL PĂDURI 1586 1624 

324 Zone de tranzit cu tufărişuri 68 35 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 1676 1676 

Crăcăoani 112 Intravilan 490 494 

231 Păşuni 585 1570 

311 Păduri Păduri de foioase 1115 1118 

312 Păduri de răşinoase 933 944 
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313 Păduri de amestec 6044 6112 

TOTAL PĂDURI 8092 8174 

321 Pajişti naturale 996  

324 Zone de tranzit cu tufărişuri 233 192 

511 Cursuri de ape 146 112 

TOTAL APE 146 112 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 10542 10542 

Pipirig 112 Intravilan  1 1 

311 Păduri Păduri de foioase 21 21 

313 Păduri de amestec 66 66 

TOTAL PĂDURI 87 87 

324 Zone de tranzit cu tufărişuri 2 2 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 90 90 

Răuceşti 112 Intravilan 1 0 

242  Modalităţi complexe de 

cultivare 

1 0 

TOTAL AGRICOL 1 0 

231 Păşuni 4 10 

311 Păduri Păduri de foioase 442 499 

312 Păduri de răşinoase 42 0 

313 Păduri de amestec 188 169 

TOTAL PĂDURI 672 668 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 678 678 

Târgu Neamţ 112 Intravilan 9 8 

231 Păşuni 2 2 

243 Terenuri agricole cu zone naturale intercalate 1 1 

311 Păduri Păduri de foioase 231 258 

312 Păduri de răşinoase 39 37 

313 Păduri de amestec 113 89 

TOTAL PĂDURI 383 384 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 395 395 
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Vânători 112 Intravilan 141 219 

142 Zone de petrecere a timpului liber 105 105 

211 Agricol Terenuri agricole 160 161 

TOTAL AGRICOL 160 161 

231 Păşuni 215 37 

243 Terenuri agricole cu zone naturale intercalate 255 178 

311 Păduri Păduri de foioase 2892 2892 

312 Păduri de răşinoase 1742 768 

313 Păduri de amestec 6472 7584 

TOTAL PĂDURI 11106 11244 

324 Zone de tranzit cu tufărişuri 433 476 

511  Cursuri de ape 88 83 

TOTAL APE 88 83 

   

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 12503 12503 

SUPRAFAŢA TOTALĂ A PARCULUI NATURAL VÂNĂTORI 

NEAMŢ 

30631 30631 

 

Conform Corine Land Cover, ponderea cea mai mare a terenurilor din cadrul Parcului Natural Vânători 

Neamţ o reprezintă pădurile, acestea ocupând aproximativ 84% din suprafaţă, urmate de pajişti cu 8-9% 

din suprafaţa.  

 

Tabelul nr. 39.  Evidența comparativă a șeptelului 2002/2010 pe unități administrativ teritoriale, 

www.insse.ro 

Comuna 
Ovine Bovine Tendinţe 

2010 2002 2010 2002  

Agapia 3868 4120 974 1393 scădere 

Bălţăteşti 3318 nu sunt date 783 nu sunt date nu sunt date 

Cracoani 4270 5920 1307 1811 scădere 

Vânători 3637 4805 1230 2329 scădere 

În tabelul nr. 39 sunt  redate comparativ   numarul total de animale din unitățile administrativ 

teritoriale cu pondere mai mare din cadrul Parcul Natural Vânători Neamţ. După cum reiese din cifrele 

http://www.insse.ro/
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enumerate numărul animalelor a scăzut considerabil în intervalul dintre cele 2 recensăminte agricole, 

2002-2010. 

 

2.5.7. Economia locală 

Principalele activităţi economice ale populaţiei din zona Parcului Natural Vânători Neamţ sunt 

prezentate în tabelul nr. 40. 

 

Tabelul nr. 40.  Principalele ocupații din zona Parcului Natural Vânători Neamţ 

Localitatea 
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Târgu Neamţ  x x  x x  x 

Agapia x    x x  x 

Bălţăteşti      x x x 

Crăcăoani x  x x x x  x 

Vânători Neamţ x  x   x  x 

* croitorie, tâmplărie, comerţ, cauciuc şi altele. 

Destinația resurselor naturale utilizate este prezentată în tabelul nr. 41. 

 

Tabelul nr. 41.  Utilizarea resurselor naturale  

Localitatea Lemn Ciuperci Plante medicinale Ape minerale 

Utilizare  Local Comercial Local Comercial Local Comercial Local  Comercial 

Târgu Neamţ  x x  x    

Agapia x x x  x    

Bălţăteşti x  x x x x x x 

Crăcăoani x x x  x    

Vânători x  x  x  x  
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Tabelul nr. 42. Populaţia ocupată după statutul profesional, www.insse.ro -2011 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Salariaţi 
Intreprinzători 

privaţi 

Lucrători pe 

cont propriu 

Asociaţii 

agricole-

cooperatiste 

Lucrători 

familiali în 

gospodării 

proprii 

Târgu Neamţ 6777 561 179 3 103 

Agapia 952 41 125 1 461 

Bălţăteşti 947 30 409 2 1165 

Crăcăoani 721 20 194 3 691 

Vânători 1868 76 157 2 633 

Cea mai mare pondere a populaţiei active o reprezintă salariaţii, majoritatea intreprinzătorilor 

privaţi au ca domeniu de activitate comerţul şi reparaţiile 51%, iar 35% industria prelucrătoare. Din 

categoria lucrătorilor pe cont propriu, 17% au ca obiect de activitate industria prelucrătoare. 

Repartiţia salariaţilor pe categorii de  activităţi este prezentată în tabelul nr. 43. 

 

 

Tabelul nr. 43. Salariati pe categorii de activităţi, www.insse.ro 
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Târgu Neamţ 172 6 1931 209 190 771 180 21 

Agapia 112 - 237 6 27 69 17 22 

Bălţăteşti 73 1 309 12 48 93 28 40 

Crăcăoani 177 2 137 14 30 52 8 41 

Vânători 167 - 706 11 31 152 22 30 

Repartiţia populaţiei ocupate după sectorul de activitate, conform tabelului 44. 
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Tabelul nr. 44. Populaţia ocupată după sectorul în care lucrează, www.insse.ro 

Unitatea 

administrativ 

teritorială 

Persoane din 

sectorul de stat 

Persoane din 

sectorul privat 

Persoane din 

sectorul mixt 

Persoane în 

gospodăria 

proprie 

Târgu Neamţ 2732 4691 73 127 

Agapia 227 1033 5 315 

Bălţăteşti 278 1215 4 1056 

Crăcăoani 277 613 7 732 

Vânători 607 1704 13 512 

 

Un procentaj de 74% din populaţia ocupată lucrează în sectorul privat incluzându-i aici şi pe cei 

care lucrează în gospodăriile proprii, aceasta datorându-se faptului că numărul  locurilor de muncă din 

sectorul de stat s-au redus considerabil şi continuu din 1989 până în prezent.  Un sector privat bine 

dezvoltat reprezintă un factor important pentru economia locală, dar totodată poate avea şi repercursiuni 

asupra mediului. În industria prelucrătoare sunt consumate resurse naturale, iar în procesul de producţie 

rezultă de multe ori deşeuri toxice, care utilizate sau depozitate necorespunzător pot dăuna mediului 

înconjurător. 

În cadrul Parcului Natural Vânători Neamţ, localitaţile Agapia, Crăcăoani şi Vânători-Neamţ sunt 

considerate conform clasificăriilor Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură ca ”zonă montană 

defavorizată”, fiind eligibile pentru pachetele de agro-mediu 1 şi 2, dedicate zonelor cu pajişti cu înaltă 

valoare naturală. 
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Tabelul nr. 45. Locuinţe dupa gradul de dotare cu instalaţii, www.insse.ro -2011 

Unitatea 

administrati

v teritorială 

Total 

Numărul locuinţelor permanemte şi sezoniere dotate cu: 

 

Apă 

curentă 

Canalizare 

din retea 

Canalizare 

sistem 

propriu 

Instalaţie 

electrică 

Termofi

care 

Centrală 

termică 

Târgu Neamţ 7417 5146 4167 970 7343 262 1035 

Agapia 1752 176 323 170 1693 - 12 

Bălţăteşti 2419 212 87 125 2363 - 6 

Crăcăoani 1541 89 - 89 1484 - 5 

Vânători-

Neamţ 
2577 357 242 352 2487 - 26 

 

Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale este accesibilă doar locuitorilor din Târgu Neamţ şi din 

comuna Vânători Neamț. Marea majoritate a locuitorilor din raza Parcului Natural Vânători Neamţ 

foloseşte drept combustibil solid lemnul, ca principal mijloc de încălzire. 

Conform tabelului nr. 45, localităţile sunt racordate la reţeaua de distribuţie a curentului electric în 

proporţie de 98%, iar în ceea ce priveşte alimentarea cu apă, toate localităţile sunt racordate la reţeaua 

de distribuţie a apei. Cu toate acestea se folosesc pe scară largă şi sursele proprii de apă-puţuri şi fântăni 

din gospodăriile personale. 

 

2.5.8. Cercetare şi facilităţi de cercetare 

Pe teritoriul Parcului au fost realizate de-a lungul timpului numeroase lucrări ştiinţifice pornind 

de la articole, lucrări de licenţă până la teze de doctorat. De la înființarea Parcului s-au publicat 4 teze 

de doctorat având ca tematică biodiversitatea specifică zonei. 

În prezent AdministrațiaParcului Natural Vânători Neamţ dispune de Stația de Monitorizare Chitele, ca 

bază logistică pentru derularea activităților de monitorizare a zimbrilor în libertate. La Centrul de 

Vizitare există dotările sanitar-veterinar necesare pentru prelevarea probelor și administrarea de 

tratamente, inclusiv o armă de tranchilizare. Țarcul de aclimatizare, destinat efectivului de zimbri în 

semilibertate, prezintă dotări care facilitează activitățile de cercetare. 

 

 

http://www.insse.ro/


 

106 

 

Capitolul 3. VALORI ALE ARIEI NATURALE PROTEJATE 

 

În această secţiune se prezintă principalele valori specifice Parcului Natural Vânători Neamţ, 

ROSCI0270Vânători Neamţ şi ROSPA0107 Vânători Neamţ și se analizează situația acestora. Aceste 

analize stau la baza definirii acțiunilor Planului și  măsurilor de management. 

 

3.1. Valori 

3.1.1.Valori  pentru biodiversitate 

În decursul timpului, interacţiunea dintre om şi natură a păstrat neschimbat echilibrul ecosistemic, 

precum şi complexitatea ecologică. Lipsa unei dezvoltări industriale masive sau a unor aglomerări 

urbane a reprezentat în timp un factor de menţinere a echilibrului natural. Tradiţia unui management 

forestier adecvat şi evitarea supraexploatării resurselor au avut de asemenea o importantă contribuţie. 

Modul tradițional de gospodărire a pădurilor a promovat speciile forestiere autohtone, regenerarea 

naturală, utilizarea resurselor de masă lemnoasă în limitele capacităţilor de susţinere a pădurii, tratarea 

distinctă a diferitelor tipuri de ecosisteme şi menţinerea funcţiilor protective ale pădurii. 

Principalele valori pentru biodiversitate ale ariei protejate sunt reprezentate de: 

- speciile și habitatele de interes comunitar prezentate în Formularele Standard pentru situl de 

importanţă comunitară ROSCI 270 Vânători - Neamţ şi pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA107 Vânători - Neamţ;  

- speciile și habitatele de interes comunitar care sunt importante pentru aria protejată,  dar nu sunt 

menționate în Formularele Standard. 

În afara ecosistemelor forestiere, Parcul conţine şi alte habitate de mare importanţă: fâneţe,  ecosisteme 

acvatice pe cursuri de apă sau ape stătătoare, caracteristice încadrării altitudinale şi geografice a zonei. 

Energia de relief mică cu pante domoale, culmi rotunjite, văi deschise acoperite de păduri nu a 

determinat procese de eroziune de amploare mare şi imediată. 

Ca parte componentă a lanţului carpatic şi subcarpatic, zona  evidenţiază o mare diversitate faunistică, 

constituind adăpost pentru numeroase mamifere, inclusiv carnivore mari: lup - Canis lupus, urs - Ursus 

arctos, râs - Lynx lynx. Prezenţa acestora indică, de asemenea, existenţa unui sistem stabil, neafectat de 

activităţile umane. Reprezentarea echilibrată a tuturor categoriilor taxonomice specifice asigură suport 

pentru evoluţia stabilă a ecosistemelor.  
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Tabelul nr. 46.   Valori pentru biodiversitate  

Valoare 

identificată în sit 

şi vecinătatea 

acestuia 

Importanţă pentru aria protejată din punct de vedere al  

al conservării şi/sau utilizării economice 

HABITATE 

9130  Păduri de fag de 

tip Asperulo-Fagetum 

Habitat de tranziție, conservând specii montane în regiunea de 

dealuri. Loc important de cuibărit pentru păsări răpitoare. 

91E0*  Păduri 

aluviale de Alnus 

glutinosa şi Fraxinus 

excelsior 

Habitate forestiere din zone umede, cu o structură 

deosebit de complexă, protejate la nivel european, care asigură 

menținerea condițiilor de viață atât pentru specii de păsări, cum 

ar fi Nycticorax nycticorax, Pernis apivorus cât și pentru câteva 

specii de reptile și amfibieni de interes comunitar, cum ar fi 

Triturus cristatus, Bombina bombina. Totodată, aici se pot întâlni 

câteva specii de plante, reptile și amfibieni de interes pentru 

conservare care nu sunt incluse în Anexa II a Directivei Habitate, 

cum ar fi Trollius europaeus, Leucojum vernum. 

91V0 Păduri dacice de 

fag Symphyto-Fagion 

Acest tip de habitat este răspândit în etajul nemoral, având o 

valoare conservativă moderată. Structura acestuia este 

reprezentată de fitocenoze edificate de specii boreale și 

nemorale, oligo-mezoterme, mezofite, oligo-mezotrofe. 

91Y0 – Păduri dacice 

de stejar şi carpen 

Habitate forestiere de deal, deosebit de importante pentru speciile 

pe care le găzduiesc și al căror areal natural s-a restrâns foarte 

mult. 

Habitatul asigură hrană, adăpost și locuri de cuibărit pentru o 

serie de specii, protejate la nivel european, de păsări și lilieci, 

cum ar fi Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Aquila 

pomarina, Picus canus. 

În plus, pe suprafața habitatului se regăsesc și alte specii 

neincluse în formularul standard, dar de interes comunitar, și care 

depind de menținerea acestor habitate. 

9110Păduri de fag de Acest tip de habitat este răspândit în etajul nemoral, având o 
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tip Luzulo-Fagetum valoare conservativă moderată. Structura  acestuia este 

reprezentată de fitocenoze edificate de specii europene boreale și 

nemorale, oligo-mezoterme. 

9170 Stejăriș cu 

Galio-Carpinetum 

Pădurile corespunzătoare acestui habitat au o valoare 

conservativă moderată. Structura acestui habitat este reprezentată 

defitocenoze edificate de specii europene nemorale. 

9150  Păduri medio- 

europene cu păduri  

de fag de tip  

Cephalanterion – 

Fagion 

Acest tip de habitat este răspândit în toţi Carpaţii româneşti, în 

etajul nemoral. Are valoare conservativă moderată. Sunt 

fitocenoze edificate de specii europene nemorale, mezoterme, 

mezofie, eutrofe. 

6230* Pajişti bogate 

în specii de Nardus, 

pe substraturile 

silicioase ale zonelor 

muntoase 

Pajiștile cu țepoșică sunt  bine închegate, ocupând stațiuni cu 

caracter mezofil sau xerofil, pe soluri acide pe substrat silicios 

din etajul montan. În pajiștile încadrate în acest tip de habitat, 

acoperirea speciei Nardus stricta variază între 25-75%. 

Habitatele pot fi degradate din cauza suprapășunatului. 

6430 Comunități de 

lizieră cu ierburi înalte 

higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel 

montan și alpin 

Habitatul constituie o zonă de ecoton (în care se întrepătrund mai 

multe comunități cu habitate caracteristice diferite), deosebit de 

rar în regiune și care oferă refugiu pentru diferite specii 

6510 Pajişti de 

altitudine joasă cu 

Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba 

officinalis 

Pajiști cu fitodiversitate mare, loc de hrănire și/sau de 

reproducere pentru mai multe specii de păsări, lilieci, amfibieni. 

Fânețe de calitate superioară. 

6520 Fâneţe montane Acest tip de habitat cuprinde fânețe montane, bogate în specii, cu 

o mare amplitudine ecologică. Sunt utilizate atât ca fânețe cât și 

ca pășuni. 

3230 Vegetaţie 

lemnoasă cu 

Myricaria germanica 

Acest tip de habitat este reprezentat de comunități pioniere, 

intrazonale, edificate de Myricaria germanica și alte specii de 

arbuști. Fitocenozele sunt în general fragmentare și se instalează 
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de-a lungul  râurilor 

montane 

pe malurile pietroase și frecvent inundate ale râurilor din 

regiunea montană și submontană. Specii edificatoare şi 

caracteristice: Myricaria germanica, Salix purpurea, Salix 

fragilis, Cirsium oleraceum, Epilobium dodonaei. Habitatele cu 

Myricaria germanica au valoare conservativă mare, fiind 

protejate Emerald și incluse în lista EUNIS, level 2 și în 

Conventia de la Berna.  

Tufărişurile de Myricaria germanica, alături de sălcete, au un rol 

important în atenuarea vitezei de scurgere a apelor în timpul 

viiturilor. 

3240 Vegetaţie 

lemnoasă cu Salix 

eleagnos de-a lungul 

râurilor montane 

Habitatul este reprezentat de tufărișuri sau păduri alcătuite din 

specii de Salix, Alnus, Betula, Hippophae rhamnoides, instalate 

pe prundișurile râurilor montane cu debite mai ridicate spre vară. 

Specii edificatoare şi caracteristice: Salix elaeagnos, Salix 

purpurea, Salix triandra, Hippophaë rhamnoides, Agrostis 

stolonifera, Epilobium dodonaei. Habitatele au valoare 

conservativă mare, protejate Emerald și sunt incluse în lista 

EUNIS, level 2 și în Convenția de la Berna.Vegetaţia 

caracteristică acestui tip de habitat este deosebit de importantă în 

prevenirea inundaţiilor provocate de creşteri rapide ale debitelor 

râurilor. În habitatele unde vegetaţia a fost parţial afectată de 

viituri, este posibilă prelevarea de material vegetal in situ si 

aplicarea unui program de refacere a acesteia.. În anumite 

conditţii, vegetaţia caracteristică acestui habitat poate evolua spre 

păduri aluviale tipice. 

Tufărişurile şi pădurile de pe marginea râurilor montane sunt 

habitate cu rol major în conservarea biodiversităţii, în special a 

unor specii de păsări. 

MAMIFERE 

Ursus arctos 

Ursul, specie protejată inclusă în Directiva Consiliului 

92/43/CEE, este un animal tipic al pădurilor montane întinse şi 

liniştite din cuprinsul arcului carpatic, preferând amestecurile de 
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răşinoase şi foioase, bogate în specii arbustive şi vegetaţie 

erbacee. Fiind un animal omnivor de talie mare, ursul are nevoie 

de o bază trofică diversă şi abundentă, preferând habitate în care 

se găsesc specii de fag, gorun, stejar, precum şi scoruş sau diverşi 

arbuşti şi specii erbacee, cu bulbi şi rizomi. 

Canis lupus 

Este ospecie protejată inclusă în Directiva Consiliului92/43/CEE,  

un animal care trăieşte în păduri relativ întinse, în zonele de deal 

şi munte, neavând cerinţe specifice pentru anumite habitate 

forestiere. În acest context, lupul preferă zonele care oferă o bază 

trofică abundentă, constituită atât din animale sălbatice cât şi 

domestice. 

Lynx lynx 

Râsul, specie protejată inclusă în Directiva 

Consiliului92/43/CEE, preferă liniştea oferită de masivele 

forestiere întinse, cu relief accidentat şi poieni intercalate. 

Culmile scurte şi abrupte îi permit observarea prăzii şi facilitează 

deplasarea în teren. Toate tipurile de vegetaţie forestieră care 

oferă posibilităţi de observare, pândă şi vânare a prăzii sunt 

preferate de catre râs. IUCN consideră specia ca fiind pe cale de 

a fi ameninţată într-un viitor apropiat, impunându-se măsuri de 

monitorizare a populaţiilor, precum şi măsuri de conservare 

specifice. 

Myotis bechsteini 

Lilieci, specii protejate incluse în Directiva Consiliului 

92/43/CEE, sunt insectivori nocturni ocupă un loc foarte 

important în lanţul trofic, fiind singurii duşmani naturali pentru 

multe specii de insecte. Toate speciile din ţară sunt protejate 

 

Rhinolophus 

hipposideros 

Bison bonasus 

Zimbrul, specie prioritară de interes comunitar, inclus în 

Directiva Consiliului92/43/CEE, cu exemplare ce se  găsesc în 

libertate, semilibertate şi captivitate pe teritoriul ariei protejate. 

La nivel mondial, IUCN consideră specia ameninţată la  nivel de 

vulnerabilitate, mai ales datorită numărului redus de exemplare 

(circa 5500 de zimbri care provin din 12 indivizi fondatori).  
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În România, tendinţa este crescătoare, mai ales datorită iniţiativei 

pilot a Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ de a 

reintroduce zimbrul în libertate.  

AMFIBIENI ŞI REPTILE 

Bombina variegata Specii de interes comunitar, incluse în Directiva Consiliului 

92/43/CEE, cu populații semnificative ce trăiesc pe teritoriul 

ariei protejate. 

Datorită faptului că sunt afectaţi atât de modificările suferite de 

ecosistemele acvatice cât şi de cele terestre, amfibienii sunt 

indicatori ai calităţii mediului. 

Triturus cristatus 

Triturus montandoni 

PEŞTI 

Barbus meridionalis 

Specie de apă dulce, trăieşte exclusiv în râurile şi pâraiele din 

regiunea de munte şi partea superioară a regiunii colinare; în 

majoritatea râurilor care izvorăsc din zone de podiş sau deal 

lipseşte chiar din cursul lor superior care este rapid. Trăieşte atât 

în râuri pietroase, rapide şi reci, cât şi unele pâraie mai 

nămoloase, care vara se încălzesc puternic, însa numai la munte.  

Preferă mai ales  porţiunile cu curent puternic şi fund pietros.       

Cottus gobio 

Traiește exclusiv în apele dulci, reci de munte, în general în râuri 

şi pâraie, rar în  lacuri de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apa 

mai puţin adâncă. 

NEVERTEBRATE 

Callimorpha 

quadripunctaria 

 

 

 

Specie de interes comunitar, inclusă în Directiva Consiliului 

92/43/CEE. Preferă habitatele nu foarte uscate, umbroase dar 

calde, de obicei margini de pădure, bogate în vegetaţie, 

luminişuri de pădure, margini de drumuri forestiere, margini 

de pâraie şi chiar lacuri. 

Cerambyx cerdo 

Specie de interes comunitar, inclusă în Directiva Consiliului 

92/43/CEE.Preferă arbori batrâni din speciile de cvercinee, 

izolaţi în luminişuri sau la marginea pădurii, mai ales cei 

parţial atacaţi de alţi dăunători. 

Carabus variolosus Specie de interes comunitar, inclusă în Directiva Consiliului 
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92/43/CEE. Preferă zona montană joasă, în general pe malul 

apelor curgătoare. 

Rosalia alpina 

Specie de interes comunitar, inclusă în Directiva Consiliului 

92/43/CEE.  Preferă arborii bătrâni de fag, izolați în 

luminișuri sau la marginea pădurii, mai ales cei parțial atacați 

de alți dăunători. 

Morimus funereus 

Specie de interes comunitar, inclusă în Directiva Consiliului 

92/43/CEE. Specie silvicolă, caracteristică pădurilor de 

foioase din etajele inferioare. Specie polifagă, ce se dezvoltă 

predominant în lemnul mort de fag şi stejar. Adulţii pot fi 

găsiţi în păduri pe trunchiurile căzute, cioate recente sau 

buşteni proaspăt tăiaţi de fag, stejar, carpen și alții 

Lucanus cervus 
Specie de interes comunitar, inclusă în Directiva Consiliului 

92/43/CEE.  Preferă  pădurile bătrâne de stejar sau gorun. 

Astacus astacus 

Specie de interes comunitar, inclusă în Directiva Consiliului 

92/43/CEE.  Trăieşte în izvoare, pâraie, râuri, dar şi lacuri 

curate din zona montană şi submontană. Este sensibil la 

încălzirea apei cumulată cu deficit de oxigen.  

PĂSĂRI 

Aquila pomarina 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, preferă pădurile de foioase bătrâne din zonele 

de deal, şes şi cele de luncă. Unele perechi urcă şi în zona de 

munte unde cuibăresc în păduri de fag şi de molid. 

Pernis apivorus 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, viesparul este o specie răpitoare cre cuibăreşte 

în păduri de foioase şi conifere în care găseşte arborii în 

vârstă. Cuibul şi-l construieşte exclusiv în arbori. Hrana şi-o 

procură din pădure sau liziera acesteia. Preferă pădurile cu 

coronament deschis. 

Crex crex 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, periclitată pe plan global, are un efectiv cuibăritor 

în sit. Restrângerea habitatelor constituie un pericol ridicat. 
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Bonasa bonasia 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, ierunca este cea mai mică specie din familia 

cocoşilor sălbatici, de obicei trăieşte în păduri de conifere 

mature, dar poate fi prezentă şi în păduri mixte sau de foioase, de 

exemplu în păduri de fag. Preferă pădurile umede şi  închise cu 

molid şi larice înalte, cu arini şi mesteacăn pe marginile 

poienilor. Are nevoie de prezenţa tufărişului des, preferă 

vegetaţiile de tranziţie dintre diferite asociaţii arboroase. Nevoile 

speciei se schimbă pe parcursul anului, doar un habitat foarte 

divers, aproape neatins poate satisface aceste nevoi. 

Ficedula parva 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, este cea mai mică specie de muscar din 

Europa, preferă pădurile de foioase sau de amestec. 

Dryocopus 

martius 

 Specii de ciocănitori cu importanță ecologică majoră, în general 

legate de habitate forestier. 

Specii enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 

2009/147/EC. 

Dendrocopos medius 

Dendrocopos syriacus 

Picus canus 

Strix uralensis 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, utilizează habitatele de pădure din interiorul 

sitului, dar şi ariile deschise din interiorul corpurilor 

forestiere. 

Ficedula albicollis 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, muscarul gulerat face parte din categoria 

păsărilor insectivore forestiere de talie mică, întâlnită în 

arborete de foioase bătrâne începând din lunca Dunării şi 

până la poalele Carpaţilor. 

Caprimulgus 

europaeus 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, se întâlneşte frecvent în zona arboretelor de 

foioase. Datorită faptului că depune ponta direct pe sol, riscul 

distrugerii acesteia prin păşunat este foarte mare. Este necesară 
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supravegherea interdicţiei păşunatului cu animale domestice dar 

şi evitarea suprapopulării cu vânat, în special din grupul 

cervidelor. 

Ciconia ciconia 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, larg răspândită în România, cuibărind în localități 

-rar în afara lor. Apare în număr redus în zonele montane.  

Cele mai multe cuiburi sunt localizate în sate aflate în 

apropierea zonelor umede.  

Ciconia nigra 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, ameninţată la nivelul Uniunii Europene de factorul 

antropic și reducerea habitatelor de cuibărit. Cuibăreşte pe arbori 

înalţi, în păduri bătrâne, în apropierea zonelor mlăştinoase sau 

pajiştilor  nedrenate. Fiind o specie retrasă are nevoie de zone 

întinse neantropizate care să prezinte un mozaic de habitate 

propice.  

Tetrao urogallus 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, habitatul speciei este reprezentat de molidișuri, 

evită pădurile tinere. Preferă pădurile în care arborii sunt de 

diferite vârste, molidișurile în care trăiește nu trebuie să fie foarte 

dese și să aibă un strat ierbos suficient de bine dezvoltat. 

Prezența merișorului - Vaccinium vitis-idaea şi a afinului - 

Vaccinium myrtillus este favorizantă. Poate fi întâlnit  în 

tufărișurile subalpine, în pădurile de amestec, în special cele cu 

mesteacăn, în rariști și turbării.  

Aquila chrysaetos 
Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, este o răpitoare de talie mare. 

Alcedo atthis 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, este dependentă strict de mediul acvatic de 

unde îşi găseşte hrana începând de la lacuri şi până la râurile 

repezi de munte. Specia este sedentară şi se întâlneşte în toată 
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3.1.2. Valori  pentru reintroducerea marilor erbivore sălbatice, dispărute din fauna României 

 

Marile erbivore sălbatice - bovinele şi cabalinele sălbatice, actualmente dispărute din fauna României, 

au contribuit la menţinerea unui echilibru natural între zonele împădurite şi zonele limitrofe de fâneţe, 

contribuind astfel la prezervarea biodiversităţii. Lipsa acestora a determinat, fără intervenţie antropică, 

existenţa unei consistenţe ridicate în arborete, cu efect negativ asupra biodiversităţii.  

Prezenţa acestora în cadrul ecosistemului forestier poate contribui la menţinerea unei compoziţii 

diversificate a pădurii, putând fi astfel create nişe ecologice noi pentru alte specii de nevertebrate, 

păsări, mamifere mici, din acest motiv marile erbivore sălbatice fiind asimilate unor „specii-umbrelă”.  

Prin urmare, dincolo de scopul concret al programului de reintroducere, prezenţa acestor erbivore în 

libertate, pe termen lung, constituie o garanţie pentru menţinerea biodiversităţii zonei. În atingerea 

acestui obiectiv, a fost  necesar să se ia în calcul toate aspectele de ordin ştiinţific, ecologic, social, 

economic şi cultural pe care aceste demersuri le implică. 

Programul de reintroducere în libertate a zimbrului reprezintă un capitol cu semnificaţie şi importanţă 

aparte pentru activitatea desfăşurată de către Administraţia Parcului Natural Vânători  Neamţ. În paralel 

cu continuarea programului de reintroducere a zimbrului este necesar a se face paşii necesari privind 

reintroducerea şi a altor specii de erbivore mari specifice faunei carpatine, actualmente extincte în 

Europa. 

Lanius collurio 

Specie de interes comunitar inclusă în Directiva Consiliului 

2009/147/EC, poate fi observată începând cu luna mai, în 

terenurile agricole și pășunile incluse în sit; cuibăreşte în linii 

izoalte de arbori, liziere de păduri, tufişuri.  

FLORĂ 

Campanula serrata 

Specii de interes comunitar, rare,  incluse în anexa II a Directivei 

Consiliului 62/43/CEE, cu valoare conservativă ridicată. 

Cypripedium 

calceolus 

Liparis loeselii 

Adenophora 

lilifolia 
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libertate. Condițiile specifice Parcului Natural Vânători Neamţ, melanjul de habitate forestiere și 

praticole sunt propice reintroducerii cailor  sălbatici , care au fost reintroduşi cu succes în Carpaţii din 

Polonia sau a bovinelor asemănătoare bourului, cum ar fi Heck cattle, crescute în condiții de 

semilibertate în Europa de Vest.  

 

Tabelul nr.  47.  Valori privind reintroducerea marilor erbivore sălbatice 

 

3.1.3. Valori pentru moştenirea spirituală si cultural-istorică 

Parcul Natural Vânători Neamţ reprezintă o arie protejată în care valorile naturale se împletesc cu cele 

religioase şi cultural-istorice. În aceasta zonă se înregistrează o tradiţie monahală neîntreruptă de 600 de 

ani. Începând cu  „Marea Lavra” a ortodoxiei românesti, Mănăstirea Neamţ, au fost înfiinţate de-a 

lungul timpului o serie de mănăstiri şi schituri faimoase, locaşuri de credinţă şi cultură, monumente 

arhitectonice ce reflectă evoluţia arhitecturii religioase cu respectarea tradiţiei, dar şi cu încorporarea 

unor elemente de modernitate specifice perioadei în care au fost construite. Elementele reprezentative, 

caracteristice zonei sunt: 

a) Din punct de vedere al moştenirii spirituale: 

i). concentrare mare a locaşelor de cult ortodoxe, comparabilă cu cea existentă în 

situri precum Athos sau Meteora; cea mai importantă concentrare monastică din Munții Carpaţi; 

ii). exemplificare a traiului monahal în zone forestiere; 

iii). mănăstirile şi schiturile ca  păstrătoare  ale traditiei ortodoxe; 

Valoare 

identificată în sit 

şi vecinătatea 

acestuia 

Importanţă pentru AP / comunitate din punct de vedereal 

conservării şi/sau utilizării economice 

Efectivele de zimbri 

în libertate, 

semilibertate,  

Specie prioritară de interes comunitar, pentru care vânătoarea 

este strict interzisă, specie emblematică pentru zonă și Moldova, 

prezența sa poate aduce beneficii economiei locale 

Pădurile de foioase și 

amestec, habitatele 

praticole in bună stare 

de conservare 

Constituie suportul pentru derularea  programelor de 

reintroducere pentru erbivorele mari sălbatice dispărute din fauna 

României 



 

117 

 

iv). toate mănăstirile şi schiturile din zona sunt „vii”, în ele desfăşurându-se o viaţă 

monahală activă, de asemenea se înregistrează un număr impresionant de pelerini; 

v). existența rutelor de pelerinaj; 

vi). mănăstirile au fost şi sunt în continuare focare de cultură, în interiorul acestora 

aflându-se biblioteci, case memoriale, opere de artă de mare importanţă pentru spiritualitatea 

românească; 

vii). cele mai mari două comunități de maici din lumea ortodoxă,  respectiv 

mănăstirile Agapia și Văratec, fiecare cu mai bine de 300 de membri;  

viii). sate monastice de maici şi călugări, respectând reguli străvechi de comportare, 

convieţuire; 

b) Din punct de vedere al moştenirii cultural-istorice: 

i). Cetatea Neamţului reprezintă un punct de referinţă al istoriei noastre naţionale, fiind 

totodată şi o capodoperă a construcțiilor defensive specifice secolului al-.XV-lea; 

ii). muzee și case memoriale, cele mai cunoscute fiind legate de prezența în zonă a lui  

Sadoveanu, Vlahuță, Creangă, Micle și alții. 

 

Tabelul nr. 48.  Valori privind moștenirea spirituală și cultural -istorică 

Valoarea identificată în sit şi 

vecinătatea acestuia 

Importanța pentru aria protejată/ 

comunitate din punct de vedere al conservării 

și/sau utilizării economice 

Mănăstirile și schiturile din zonă păstrarea moștenirii spirituale/atracție turistică 

Satele monastice păstrarea moștenirii spirituale/atracție turistică 

Hramurile 
activitate tradiţională specifică zonei/atracție 

turistică 

Traseele de pelerinaj păstrarea moștenirii spirituale 

Muzeele și casele memoriale păstrarea moștenirii culturale/atracție turistică 

Cetatea Neamțului obiectiv cultural istoric /atracție turistică 
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3.1.4. Valori pentru utilizarea terenurilor şi resurselor naturale, peisaje 

Principalele folosinţe privind utilizarea terenurilor sunt: 

a) suprafeţele agricole, din jurul gospodăriilor ţărăneşti, pe care se practică o agricultură la 

scară redusă, de subzistenţă; 

b) fâneţele, folosite pentru producerea de furaje uscate necesare hrănirii animalelor pe 

timpul iernii;  

c) păşunile, folosite pe timpul verii pentru păşunatul animalelor proprii; 

d) pădurile aparţinând comunităţilor şi proprietarilor particulari, în cazul Parcului Natural 

Vânători Neamt, administrate de Regia Naţională a Pădurilor-ROMSILVA pe bază de contract; 

e) pădurile statului, administrate de Regia Naţionala a Pădurilor- ROMSILVA, prin Ocolul 

Silvic Văratec şi Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ 

f) pădurile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, administrate de Ocolul Silvic Bisericesc 

Neamţ 

Zonei Parcului îi este specifică agricultura pe suprafeţe mici, care nu epuizează resursele solului,   cu 

utilizează îngrăşămintelor organice pentru fertilizare. Păstoritul a avut legătura cu ciclurile vegetaţiei, 

târlirea şi transhumanţa au contribuit la menţinerea resurselor naturale, resursele fiind utilizate în 

principal pentru nevoile proprii. Datorită presiunilor legate de tranziţia către economia de piaţă, se 

constată schimbarea mentalităţii populaţiei din zonă, ceea ce măreşte presiunea asupra utilizării 

resurselor naturale. 

 

Gospodărirea în regim silvic a pădurilor de pe suprafaţa Parcului Natural Vânători Neamţ a ţinut cont  

de valoarea ecologică deosebită şi de biodiversitatea ridicată din zonă , prin includerea unor arborete în 

grupa I funcţională, reprezentând poate singura acţiune reală de protecţie realizată în trecut.   

 

În prezent pădurile din zona Parcului Natural Vânători Neamţ sunt gospodărite pentru a îndeplini roluri 

de protecţie a solului, apelor şi de recreare, în special cele din zona de centru şi nord a parcului. Există o 

serie de prevederi amenajistice referitoare la biodiversitate, fără însă ca acestea să fie foarte specifice 

sau extinse. Aplicarea unui management forestier responsabil permite menţinerea pe termen lung a 

caracteristicilor definitorii ale pădurii şi peisajului din zona Parcului Natural Vânători Neamţ.  

 

În zonă există tradiţie în ceea ce priveşte prelucrarea lemnului, activitatea reprezentând o parte 

importantă a economiei locale. În afara capacităţilor industriale de prelucrare există o serie de activităţi 
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tradiţionale desfăşurate de micii meşteşugari: sculptură, dogărie, construcţii de case din lemn şi altele 

asemenea.  

 

Implicarea în cadrul activităţilor Parcului Natural Vânători Neamţ a tuturor factorilor interesaţi 

facilitează dialogul şi creează un cadru participativ de identificare, expunere şi mediere a eventualelor 

conflicte de interese, precum şi posibilitatea exploatării în comun a potenţialului existent indiferent care 

ar fi natura acestuia. Interesul pe care principalii actori din domeniul forestier au început să-l arate faţă 

de certificarea pădurilor poate constitui de asemenea o oportunitate care trebuie să fie adresată de către 

administraţia parcului. Existenţa Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ în structura Regiei 

Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA poate constitui un avantaj în ceea ce priveşte armonizarea 

obiectivelor de management forestier cu scopurile parcului. 

 

Armonizarea managementului forestier cu obiectivele  Parcului  implică deopotrivă latura de planificare 

cât şi cea de implementare a activităţilor. Tradiţia îndelungată a amenajării silvice generează o serie 

întreagă de avantaje, dar există şi unele domenii insuficient acoperite. Dacă diversele prevederi cum ar 

fi aspectul utilizării durabile a resurselor sunt principii de bază regăsite în amenajamentele silvice, 

suprapunându-se peste principalele obiective ale parcului, statutul actual al ariei protejate impune o 

abordare complexă, care nu se regăseşte în totalitate în prezentele reglementări. Introducerea unor 

aspecte suplimentare de natură a modifica, suplimenta sau armoniza prevederile amenajistice implică o 

serie de acțiuni la nivelul instituţiilor abilitate în proiectarea lucrărilor silvice, precum şi la nivelul 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA. .  

 

La nivel de implementare, armonizarea managementului forestier cu obiectivele de management ale 

parcului depinde în mare măsură de specificaţiile amenajamentelor cât şi de conștientizarea necesităţii 

aplicării principiilor specifice unei arii protejate.  

 

Începând cu anul 2002 întreaga suprafaţă forestieră a Parcului Natural Vânători Neamţ a fost certificată 

în sistem Forest Stewardship Council. Datorită retrocedărilor succesive şi datorită faptului că noii 

proprietari nu au dorit sa reia procesul de certificare, suprafaţa certificată a scăzut, astfel ca la nivelul 

anului 2014, suprafaţa certificata este de 15370 hectare,  aflate în administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor - ROMSILVA.  

 



 

120 

 

Fondurile cinegetice de pe cuprinsul Parcului Natural Vânători Neamţ  sunt administrate de către Regia 

Naţională a Pădurilor – ROMSILVA prin Direcția Silvică Neamț, prin Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ 

şi o asociaţie de vânătoare care asigura managementul, paza şi liniştea vânatului, realizează evaluări 

anuale, stabilesc planul de recoltă în urma căruia au loc acțiunile de vânătoare în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

 

Activităţi tradiţionale, cum ar fi păşunatul, cositul şi chiar exploatarea pădurilor, dacă sunt făcute în 

mod raţional şi nu deteriorează mediul natural, trebuiesc menţinute, pentru că o parte a mediului natural 

a evoluat de-a lungul anilor sub influenţa acestora, iar încetarea brusca a lor poate duce la modificări ale 

peisajului şi chiar la scăderea biodiversităţii. 

 

Peisajul, aşa cum îl concepem noi, este o consecinţă a condiţiilor climatice şi geomorfologice, a 

activităţilor umane sau evenimentelor naturale. Structura acestuia are un mare impact asupra 

biodiversităţii, proceselor populaţionale, fluxurilor de energie  Astfel, examinând elementele spaţiale 

ale peisajului, putem înţelege mai bine consecinţele ecologice ce derivă din aceasta. Activităţile 

antropice ce generează  modificări structurale ale peisajului, au deasemenea şi consecinţe ecologice.  

 

Rezultă aşadar că, peisajele intacte reprezintă o măsură a conservării biodiversităţii precum şi a 

derulării activitatilor antropice asociate dezvoltarii durabile, trebuind remarcat caracterul ambivalent de 

cauza-efect al acestora, în relaţie cu cele două caracteristici enunţate mai sus. Peisajul este o 

componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru populaţie, expresie a diversităţii patrimoniului comun 

cultural şi natural şi, totodată, fundament al identităţii acesteia. 

 

Modificările structurale ale peisajului sunt posibile chiar în cazul ariilor protejate, prin urmare 

activitatea de conservare a acestuia trebuie avută în vedere.  Datorită importanţei sale, protecţia 

peisajului face obiectul preocupării internaţionale fiind  văzută în zilele noastre ca unul din elementele 

de bază privitoare la conservarea naturii.  

 

Pericolul reprezentat de declanşarea de procese erozionale poate constitui, de asemenea, un element de 

discontinuitate în structura peisagistică. 
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Tabelul nr. 49 . Valori privind utilizarea terenurilor şi resurselor naturale, peisaje 

Valoare identificată în sit şi 

vecinătatea acestuia 

Importanţă pentru aria pritejată / comunitate, din punct de 

vedere al conservării şi/sau utilizării economice 

Păduri 
Cea mai importantă resursă naturală a zonei, definitorie pentru 

conservarea biodiversității, elementul de bază pentru peisajul zonei 

Păşuni şi pajiști 

Păstrarea lor este esenţială pentru economia locală, dar sunt 

importante pentru conservarea peisajului şi asigurarea hranei 

speciilor sălbatice. 

Lemn 

Reprezintă o resursă necesară pentru asigurarea energiei termice, a 

lemnului de construcții pentru localnici precum şi ca surse de 

venituri din activităţiile silvice şi de prelucrare a lemnului. 

Produse accesorii ale pădurii 
Reprezentate de ciuperci şi fructe de pădure, plante medicinale, pot 

furniza venituri suplimentare pentru proprietari/comunități. 

Păduri certificate 
Asigură corespondența responsabilă între managementul forestier și 

obiectivele Parcului 

Specii sălbatice de interes 

cinegetic 

Rol important în ecosistem, un management defectuos poate 

schimba semnificativ starea de conservare a speciilor de interes, 

sursă de venituri  

Peisaje naturale - pădurea 
Peisaje predominant naturale, preponderent forestiere.Importante 

pentru menținerea biodiversității, sporesc atractivitatea zonei. 

Peisaje naturale aferente 

zonelor ripariene 

Peisaje predominant naturale existente de o pare și de alta a albiilor 

cursurilor de apă permanente.Importante pentru menținerea 

biodiversității, sporesc atractivitatea zonei. 

Peisaje tradiționale - pajiști și 

pășuni 

Peisaje rezultate ca urmare a desfăşurării unor activităţi 

tradiţionaleprecum creşterea animalelor, agricultura de subzistenţă, 

etc. Importante pentru menținerea biodiversității, sporesc 

atractivitatea zonei. 

Peisaje culturale - monastice 

Peisaje „vii”, modelate de interferenţa de veacuri dintre natura şi 

modul monahal de trai. Importante pentru conservarea moștenirii 

spirituale, sporesc atractivitatea zonei. 

Peisaje istorice  
Peisaje cu o puternică încărcătură istorică. Importante pentru 

conservarea moștenirii cultural-istorice, sporesc atractivitatea zonei. 
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3.1.5. Valori pentru turism și recreere 

Parcului Natural Vânători Neamţ reprezintă un punct de atracţie deosebit pentru publicul larg datorită în 

principal valorilor deosebite ale zonei: 

a) existenţa mănăstirilor; 

b) tradiţii locale nealterate; 

c) istoria şi cultura locurilor; 

d) peisajul caracteristic foarte variat; 

e) tratamentul balnear; 

f) prezenţa zimbrilor, în Grădina Zoologică „Dragoş Vodă”, în ţarcul de aclimatizare, în 

libertate; 

g) Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamţ. 

 

Parcul Natural Vânători este recunoscut în Ghidul pentru aplicarea categoriilor de management ale 

ariilor protejate, 2007, editat de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, ca sit natural 

cu valoare spirituală.  Zona de sit natural cu valoare spirituală se întinde pe o suprafaţă totală de  

aproximativ 2775  hectare şi cuprinde vatra mănăstirilor, schiturilor şi obiectivelor cultural-istorice, 

traseele de pelerinaj, precum şi zona de influenţă înconjuratoare, prezentând importanţă atât din punct 

de vedere natural, cât şi spiritual, fiind determinată de interacţiunea dintre om şi natură şi având ca 

principal suport tradiţia monastică privind folosirea terenurilor.  

 

Accesul către toate obiectivele din parc este facil, putând fi făcut cu autoturismele, fapt ce favorizează 

turismul de tranzit. Turismul se axează în general pe vizitarea punctelor de interes descrise mai sus. În 

cazul turismului de week-end sau cel de concediu se practică şi camparea pe văile pitoreşti din parc - 

Valea Agapia, Valea Secu, Valea Nemţişor ceea ce duce la apariţia vetrelor de foc, a depozitării 

necontrolate a resturilor menajere, a poluării fonice,  a parcării mijloacelor auto în interiorul fondului 

forestier, pe fâneţe sau în apropiere de albia pâraielor.  

Prezenţa vizitatorilor în Parcul Natural Vânători Neamţ se concretizează într-un beneficiu indirect, 

respectiv prin existenţa unui potenţial ridicat privind posibilitatea sensibilizării vizitatorilor relativ la 

caracteristicile naturale, culturale şi spirituale ale zonei.  

Beneficiile directe pe care vizitatorii le pot aduce zonei sunt: 

- beneficii pentru agenţii economici de turism - cabanele, hotelurile şi pensiunile din raza 

parcului; 
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- beneficii pentru comunităţile locale din zona Parcului Natural Vânători Neamţ, prin susţinerea 

economiei locale. 

 

Existenţa Parcului Natural Vânători Neamţ oferă, pentru turiști, posibilitatea de a lua contact, într-o 

manieră structurată, clar definită, cu valorile deosebite ale biodiversităţii, în general, cât şi cu 

elementele specifice, referitoare la faună şi floră, în special cu rezultatele programului de reintroducere 

în libertate a zimbrului. Toate acestea se pot constitui în posibilităţi de implementare a conceptelor 

privind protejarea mediului şi educarea turiștilor. În acest sens, este necesar a se utiliza oportunităţile 

existente, a se respecta strategia de turism a Parcului Natural Vânători Neamţ şi a se realiza 

infrastructura adecvată, prin implicarea tuturor factorilor interesaţi. 

 

Tabelul nr. 50. Valori pentru turism şi recreere  

Valoarea identificată în 

sit și vecinătatea 

acestuia 

Importanța pentru aria protejată/ comunitate, din punct de 

vedere al conservării și/sau utilizării economice 

Mănăstirile, alte lăcașuri 

de cult 

Sunt obiectivele cu un important aflux de turişti. Un număr de 16 

mănăstiri şi schituri renumite se găsesc în raza Parcului, pentru ca, 

împreună cu cele aflate în imediata apropiere, numărul acestora să se 

ridice la aproximativ 40. Aceste monumente, având o triplă valenţă, 

religioasă, culturală şi istorică, sunt bine conservate şi se găsesc 

răspândite pe o zonă relativ restrânsă din suprafaţa Parcului. 

Cetatea Neamțului 

Cetatea Neamțului este unul din principalele atracții turistice ale 

județului Neamț, reprezentând  un simbol național și un etern subiect 

pentru artiști.  

Grădina Zoologică 

Dragoș Vodă 

Grădina Zoologică se bucură de un număr mare de vizitatori, în 

special elevi. Prezența turiștilor constituie o oportunitate pentru 

derularea de activități legate de educație și conștientizare. 

Vizitarea rezervaţiei se transformă în adevărate ore de laborator cu 

caracter interdisciplinar, pe lângă activitatea de recreere de care 

dispun. 

Muzee, case memoriale: 

 

Reprezintă obiective turistice, prin prisma valorii exponatelor și a 

renumelui artiștilor 



 

124 

 

Monumentul 

Vânătorilor de Munte 

Monument istoric de importanţă națională, ridicat în memoria eroilor 

care s-au jertfit în timpul primului război mondial 

Baza de agrement 

ecvestru „DUMBRAVA 

Oferă posibilități de practicare a turismului ecvestru care constau 

în următoarele activități:  plimbări călare pentru agrement, lecții 

de călărie. 

Colecţiile de istorie, 

etnografie şi artă 

populară  ”Nicolae 

Popa” și „Vasile 

Găman” 

Obiective turistice ce readuc în prezent tradiţiile ocazionate de 

evenimente precum: şezători şi clăci, baluri şi jocuri populare din 

zile de rând şi sărbători, plecarea recruţilor în armată, logodnă, 

nuntă sau înmormântare. 

 

Stațiunile Oglinzi și 

Bălțătești 

Au importanță turistică pentru parc, prin faptul că turiștii care vin la 

tratament vizitează și aria parcului  

 

3.1.6. Valori pentru tradiţiile locale 

Preocupările şi stilul de viaţă din zona Parcului Natural Vânători Neamţ se desfăşoară de sute de 

ani în strânsă legătură cu pădurea. Locuitorii şi-au făcut o tradiţie din folosirea pădurii ca sursă de 

venituri, utilizând lemnul sau produsele nelemnoase ale pădurii; de asemenea, preocupări tradiţionale 

sunt agricultura specifică zonei de deal, pomicultura, creşterea animalelor şi comercializarea produselor 

de natură animală sau vegetală în târgurile din zonă, precum şi producerea şi valorificarea obiectelor de 

artizanat. 

 

Multe din formele tradiţionale de viaţă şi muncă s-au menţinut. Caii sunt încă folosiţi pentru transport, 

muncă la pădure sau la câmp; rasele de animale întâlnite în zonă nu sunt cele mai performante, dar sunt 

bine adaptate condițiilor locale de mediu. Casele, uneltele şi unele din obiectele folosite în viaţa de zi 

cu zi sunt realizate folosind materiale locale şi tehnici tradiţionale. O caracteristică aparte o reprezintă 

arhitectura locală, casele din lemn, cu învelitori din draniţă şi ornamente din lemn, împrejmuiri din 

lemn cu stâlpi sculptaţi şi porţi ornamentate.  Zona are o bogată tradiţie şi în ceea ce priveşte lucrurile 

confecţionate manual: sculpturi în lemn şi piatră, broderii, ţesături, împletituri din nuiele, pielărie, 

asigurând valorificarea  materiei prime locale. Un alt specific al zonei îl reprezintă păstrarea 

obiceiurilor legate de  sărbători, nunţi, botezuri, înmormântări, târguri, etc.   
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Creşterea interesului comunităţilor asupra conservării biodiversităţii, în condiţiile păstrării tradiţiilor 

locale, se poate realiza într-o mare măsură, prin promovarea tuturor acestor valori la nivelul turistic,  

fapt ce ar putea genera o dezvoltare economică a zonei.  

 

 

Tabelul nr. 51. Valori pentru tradiţiile locale  

Valoarea identificată în sit şi in  

vecinătatea acestuia 

Importanța pentru aria protejată/ comunitate, din 

punct de vedere al conservarii si/sau utilizarii 

economice 

Prelucrarea lemnului 

Preocupările şi stilul de viaţă din zona Parcului Natural 

Vânători Neamţ se desfăşoară de sute de ani în strânsă 

legătură cu pădurea. Locuitorii şi-au făcut o tradiţie din 

folosirea pădurii ca sursă de venituri, utilizând lemnul 

sau produsele nelemnoase ale pădurii; 

Utilizarea  tradițională a 

produselor accesorii ale pădurii 

Dulcețuri, șerbeturi, gemuri, siropuri, băuturi alcoolice 

din fructe, ciuperci conservate, împletituri din nuiele 

Arhitectura tradiţională 

Casele din lemn, cu învelitori din draniţă şi ornamente 

din lemn, împrejmuiri din lemn cu stâlpi sculptaţi şi 

porţi ornamentate. 

Meșteșuguri care utilizează materii 

prime locale, altele decât lemnul 

Piatra pentru sculpturi și placaje, lâna pentru covoare și 

țesături diverse, piei pentru cojoace, caciuli, bundițe, 

specii de plante pentru vopsele naturale, lut pentru olărit 

și figurine. 

Obiceiuri cu ocazia diverselor 

evenimente din lumea satului 

Nunți, botezuri, înmormântări, cumetrii 

Formații populare, șezători, 

festivalul obiceiurilor de iarnă, 

zilele comunelor 

Păstrarea și transmiterea din generație în generație a 

datinilor și obiceiurilor locale 
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3.1.7. Valori  pentru economia locală 

Cea mai importantă resursă naturală existentă în zonă este pădurea, aflată în principal în 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA şi a Ocolului Silvic Bisericesc Neamţ. 

Astfel, exploatarea şi industrializarea lemnului în elemente finite şi semifinite, cherestea, panouri şi 

mobilă reprezintă ramura cea mai bine reprezentată în cadrul domeniului prelucrării resurselor naturale. 

În strânsă legătură cu aceasta găsim şi un număr mare de artizani specializaţi în arta sculpturii în lemn.  

 

Alte îndeletniciri ale localnicilor sunt reprezentate de agricultură, pomicultură şi creşterea animalelor. 

Ca tipuri de folosinţă a resurselor din zona parcului distingem terenuri arabile, păşuni şi fâneţe, livezi, 

aparţinând comunităţilor, persoanelor fizice/juridice, mănăstirilor. Există gospodării și ateliere unde se 

practică o serie întreagă de activităţi tradiţionale, cum sunt ţesutul covoarelor, confecţionarea de 

costume populare, confecționarea articolelor din piele. 

 

Datorită aşezării sale în mijlocul localităţilor rurale, oraşul Târgu Neamţ reprezintă un centru de interes 

comercial pentru comunele învecinate sau limitrofe, totuși se simte  lipsa unor structuri organizatorice 

care să stimuleze şi să promoveze valorificarea produselor locale. Preocuparea în domeniul 

agroturismului este asociată perioadei post-comuniste. În această zonă de mare atracţie pentru turismul 

intern şi internaţional, oferta turistică este complexă, un rol important având obiectivele aparţinând 

patrimoniului istoric, cultural şi balneo-climateric, la care se adaugă peisajul natural submontan, de o 

mare frumuseţe şi tradiţiile etnofolclorice.  

De mare însemnătate este şi promovarea eficientă, unitară a zonei, se consideră a avea un impact pozitiv 

implicarea Administraţiei Parcului în dezvoltarea de mărci locale pentru produse tradiţionale şi servicii. 

La rândul lor, comunităţile locale asigură Parcului o mai mare atractivitate prin păstrarea obiceiurilor şi 

tradiţiilor precum şi prin menţinerea multitudinii de puncte de interes istoric, cultural, spiritual. 

Comunitățile pot  avea un rol important în acţiunea de conservare şi protejare a biodiversităţii printr-o 

atitudine adecvată în spiritul înţelegerii faţă de natură, a slăbirii presiunii asupra pădurii prin practicarea 

de activităţi alternative. Valorile legate de economia locală sunt prezentate în tabelul nr. 52. 
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Tabelul nr. 52. Valori privind economia locală 

Valoarea identificată în sit şi în  

vecinătatea acestuia 

Importanța pentru aria protejată/ comunitate, din 

punct de vedere al conservării și/sau utilizării 

economice 

Exploatarea și industrializarea 

lemnului 

Principala ramură a economiei locale, cel mai mare 

posibil impact asupra ariei protejate 

Turismul 

Alternativă la activitățile de prelucrare a resurselor 

naturale, constituie un sprijin pentru conservarea 

patrimoniului natural și cultural al zonei 

Artizanatul 
Alternativă la activitățile de prelucrare industrială a 

resurselor naturale, individualizează aria protejată 

Existența unor mărci înregistrate 

cum ar fi BisonLand, Ținutul 

Zimbrului, Melisa 

Individualizează aria protejată, asigură protecția 

produselor tradiționale 

 

3.1.8. Valori pentru educaţie şi conștientizare 

Un avantaj în dezvoltarea activităţilor de educaţie şi conștientizare publică îl reprezintă faptul 

că, la nivelul Parcul Natural Vânători Neamț, o mare parte din factorii implicaţi acceptă ideea de 

protejare a naturii. Activităţile tradiţionale nu au un impact negativ semnificativ asupra mediului 

înconjurător, astfel încât nu există conflicte majore între acestea şi obiectivele parcului. 

 

Educaţia şi conștientizarea publică contribuie în principal la implicarea factorului uman în activităţi 

concrete de protejare a mediului,  la promovarea unui turism civilizat şi a unor activităţi cu impact 

negativ redus asupra naturii,  asigură pe termen lung promovarea adecvată a imaginii parcului și 

atragerea de resurse pentru îndeplinirea obiectivelor de conservare a biodiversităţii. 

Grupurile ţintă vizate pentru activitățile de conștientizare sunt următoarele: 

a) elevi şi cadre didactice; 

b) comunităţile locale; 

c) comunităţile monahale; 

d) turiști; 

e) agenţii economici. 
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Din punct de vedere al nivelului de conștientizare faţă de valorile Parcului Natural Vânători Neamţ, 

membrii grupurilor ţintă sunt: 

a) indiferenţi, eventual având un impact negativ faţă de mediu; 

b) cu atitudine favorabilă faţă de mediu, dar care nu acţionează în nici un fel; 

c) implicaţi în protecţia mediului. 

Pentru fiecare din aceste grupuri trebuie elaborate mesaje cheie specifice, în aşa fel încât grupurile 

vizate să devină treptat implicate în protecţia valorilor naturale, culturale, tradiţionale şi istorice. Pentru 

cei indiferenţi mesajul va ţinti în principal conștientizarea, insistându-se asupra faptului că omul face 

parte din natură, iar distrugerea acesteia poate afecta însăşi existenţa sa. Oamenii cu atitudine favorabilă 

protecţiei mediului trebuie conştientizaţi asupra ideii că lipsa de implicare în protecţia naturii va 

contribui la distrugerea ei, iar cei care deja acţionează într-un fel sau altul pentru conservarea valorilor 

vor trebui încurajaţi şi sprijiniţi în desfăşurarea acestor activităţi. 

 

Zona educațională Ținutul Zimbrului, constituită din Centrul de vizitare al Parcului, Grădina Zoologică 

”Dragoș Vodă” și zona adiacentă, contribuie la derularea activităţilor specifice educaţiei şi 

conştientizării publicului. Pentru a valorifica potențialul acestei zone este necesar a fi luate măsuri în 

direcţia creerii infrastructurii  de vizitare, a facilităţilor de informare şi de interpretare a informaţiei,  

construirii unor puncte de atracție, realizării de trasee educative, panouri de direcţionare şi avertizare, 

stabilirea unor programe educaționale integrate în viaţa culturală şi ştiinţifică a regiunii. Valorile legate 

de educaţia şi conștientizarea publicului sunt prezentate în tabelul nr. 53. 

 

Tabelul nr.  53. Valori pentru educaţie şi conștientizare 

Valoarea identificată în sit şi în  

vecinătatea acestuia 

Importanța pentru aria protejată/ comunitate, din 

punct de vedere al conservarii si/sau utilizarii 

economice 

Cadre didactice deschise ideii de 

parteneriat 

Contribuie la diseminarea informatiei în domeniu 

Prezența organizațiilor 

neguvernamentale dedicate 

Implementează proiecte în zonă promovând respectul față 

de natură. 

Facilități existente 
Dotări în școli, în cluburile de educație ecologică, puncte 

de informare, Centru de vizitare al Parcului Natural 
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Vânători Neamţ. 

Curricula la dispoziția școlii 
Permite realizarea sistematică de activități de educație 

conștientizare în școli 

Existența finanțărilor externe 
Asigură desfășurarea eficientă a activităților de educație 

conștientizare 

Zona integrată Ținutul 

Zimbrului 

Se constituie într-o zonă cu un potențial deosebit privind 

realizarea educației și conștientizării ecologice, care 

abordată corespunzător poate contribui la dezvoltarea 

durabilă a regiunii 
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Capitolul 4. PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI 

Identificarea şi evaluarea presiunilor şi ameninţărilor s-a făcut utilizând clasificarea Uniunii 

Internaționale pentru Conservarea Naturii. Această clasificare internaţională, realizată pentru 

ameninţările din ariile protejate, a permis o analiză mai uşoară a categoriilor de ameninţări. 

 

Presiunile apar sau există ca urmare a acțiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme, din trecut 

sau care au loc în prezent şi care afectează în mod cumulat sau separat viabilitatea pe termen lung sau 

mediu a valorii luate în considerare. Pentru analiza de mai jos s-au luat în calcul presiunile identificate 

în prezent sau pe parcursul ultimilor 5 ani. 

 

Ameninţările pot apărea în viitor, ca urmare a acțiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme ce 

pot afecta în mod cumulat sau separat viabilitatea pe termen lung sau mediu a valorilor ariei protejate. 

Definirea ameninţărilor se face luând în calcul acțiuni umane viitoare sau previzibile. Pentru analiza de 

mai jos s-au luat în calcul ameninţările ce pot apărea în următorii 5 ani, din acțiuni umane în derulare 

sau previzibile şi fenomene naturale extreme, posibile. 

 

Presiunile și ameninţările la adresa valorilor Parcului Natural Vânători Neamț  sunt prezentate în 

tabelul nr. 54. 

 

Tabelul nr. 54.  Presiuni și ameninţări la adresa valorilor Parcului Natural Vânători Neamț 

(R-ridicat, M-mediu, S-scăzut) 

Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

1. Dezvoltările rezidenţiale şi comerciale. 

Case şi aşezări 

91Y0 Păduri dacice 

destejar şi carpen 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

Extinderea intravilanului 

localităţilor: Târgu Neamţ, 

Agapia, Bălţăteşti, Crăcăoani 

şi Vânători poate avea un  

impact  mediu.  

 

S    M 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

Bison bonasus 

 

Alte specii de mamifere 

care utilizează coridoarele 

 

Impact potenţial mediu în 

zona Leghin-Vânători Neamţ, 

întrucât în aceea zonă există 

un coridor ecologic important 

ce leagă partea de nord de cea 

de sud a Parcului. 

S   M 

Specii care utilizează 

habitatele din proximitatea 

caselor şi aşezărilor 

 

În zonele cu habitate naturale 

aflate în proximitatea 

intravilanului inclus în aria 

protejată.Contribuie la 

reducerea zonei de 

hrănire/adăpost/reproducere 

sau îngreunarea hrănirii pentru 

speciile de interes conservativ. 

S   S 

Crex crex 

Extinderea intravilanului îi 

poate diminua/afecta negativ 

habitatul de cuibărire şi 

hrănire. 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

6230* Pajişti bogate în 

specii de Nardus, pe 

substraturile silicioase ale 

zonelor muntoase 

6430 Comunități de lizieră 

cu ierburi înalte higrofile 

de la nivelul câmpiilor, 

până la cel montan și alpin 

6510 Pajişti de altitudine 

joasă cu Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis. 

6520 Fâneţe montane 

Modificarea  intravilanului 

localităţilor: Târgu Neamţ, 

Agapia, Bălţăteşti, Crăcăoani 

şi Vânători poate avea un  

impact  mediu.  

 

S    M 

Zone comerciale şi 

industriale  

3230 Vegetaţie lemnoasă 

cu Myricaria germanica 

de-a lungul  râurilor 

montane. 

Modificări intravilan Vânători, 

Crăcăoani şi Agapia în special 

în  apropierea cursurilor 

permanente de apă. 

S   S 

Infrastructură 

pentru turism şi 

recreere 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

În zonele: Agapia, Vânători 

Neamţ şi Târgu Neamţ unde 

există infrastructură turistică, 

inclusiv trasee turistice.  

Amenințarea se referă în 

special asupra degradărilor 

datorate impactului turistic 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Symphyto-Fagion 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion  

Bison bonasus, 

carnivorele mari: Lynx 

lynx, Ursus arctos, Canis 

lupus 

Perturbări datorate 

impactului turistic 

S   S 

Cerambyx cerdo 

 

În zona Pădurii Dumbrava şi 

a Ţarcului de aclimatizare 

zimbri, utilizarea lemnului 

mort provenit de la cvercinee 

S   S 

Speciile de faună de 

interes conservativ 

Traseele turistice si 

amenajarile pentru turiști din 

zonele: Vanãtori, aşezãrilor  

manastireşti  şi Cetatea 

Neamţului unde afuxul de 

turiști este mare. 

Comportament neadecvat 

S   S 

3230 Vegetaţie lemnoasă 

cu Myricaria germanica 

de-a lungul  râurilor 

montane 

6510 Pajişti de altitudine 

joasă cu Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis 

Utilizare locuri de campare 

pe valea Secu, Agapia, în zone 

neamenajate 

S   M 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Peisaje tradiționale 

(pajiști) 

Peisaje naturale aferente 

zonelor ripariene 

Peisaje culturale 

(monastice) 

Peisaje istorice (Cetatea 

Neamțului) 

Zonele limitrofe așezărilor 

din comunele Vânători, 

Agapia, Bălțătești. Degradarea 

peisajelor, urmare a unui 

comportament turistic 

neadecvat 

S   S 

2. Agricultură şi Acvacultură 

Recolte anuale şi 

perene, altele decât 

cheresteaua 

Insectele şi 

micromamiferele ce 

constituie sursa de hrană 

pentru chiropterele 

respectiv păsările răpitoare 

de noapte şi de zi ce fac 

obiectul conservării în sit 

 

Comasarea terenurilor 

agricole, respectiv trecerea de 

la sistemul de culturi pe 

parcele mici la monoculturi pe 

suprafețe mari poate avea 

impact asupra speciilor care 

utilizeazã aceste terenuri 

agricole ca  zone de adăpost 

sau suprafețe de hrănire. 

S   S 

Crex crex 

 

 

 

 

 

Cosirea înainte de 01 iulie (în 

perioada de cuibărire și 

creștere a puilor) conduce la 

reducerea și degradarea 

habitatului cristelului, care 

caută pajiștile cu ierburi mai 

înalte, în care își face cuibul și 

este mai bine ferit de 

prădători.  

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Pajiștile 

Pădurile de rășinoase, 

amestec, foioase 

(habitatele speciilor 

protejate) 

Utilizarea resurselor în 

perioade critice pentru specii, 

recoltarea în scop industrial a 

plantelor medicinale și a celor 

cu valoare alimentară (fructe 

de pădure, ciuperci). 

S   S 

Peisaje tradiționale 

(pajiști) 

Peisaje culturale 

(monastice) 

Schimbarea categoriilor de 

folosință 

S   M 

 

Creşterea 

animalelor şi 

zootehnia 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 

91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion  

Pășunatul în fond forestier 

poate conduce la distrugerea 

regenerării naturale a 

arboretelor și la tasarea 

solului.  

 

Impact: efect negativ asupra 

regenerării naturale a 

habitatelor forestiere, dar şi a 

florei şi faunei.  

S   S 

6510 Pajişti de altitudine 

joasă cu Alopecurus 

Păşunatul în zone joase, de-a 

lungul cursurilor de apă. 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis 

6520 Fâneţe montane 

6230* Pajişti bogate în 

specii de Nardus, pe 

substraturile silicioase ale 

zonelor muntoase 

 

 

Abandonul fânețelor din 

cauza scăderii efectivelor de 

animale duce la pierderea 

habitatelor prin împădurire. 

Cosirea mecanică cu utilaje 

care afectează fânețele din 

punct de vedere al 

biodiversității  

  

Suprapășunatul în anumite 

zone duce la degradarea 

habitatelor și implicit a valorii 

pășunilor. Subpășunatul duce 

la pierderea habitatelor și 

respectiv a suprafețelor de 

pășune. 

Trecerea de la pășunatul cu 

vite mari la pășunatul cu oi 

duce la modificări importante 

în starea habitatelor și a 

speciilor. Ovinele au un alt 

mod de a pășuna și un alt 

impact asupra terenului decât 

bovinele și cabalinele, 

afectând compoziția floristică, 

calitatea pășunilor și a solului. 

S   M 

Bison bonasus, 

carnivorele mari: Lynx 

lynx, Ursus arctos, Canis 

lupus 

Prezenţa câinilor fără stăpân 

şi a celor de la stâni deranjează 

animalele în libertate. Prezenţa 

animalelor domestice în 

S   M 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

 proximitatea celor sălbatice 

poate duce la transmiterea 

unor paraziţi specifici. 

Specii de păsări de 

interes comunitar, 

cuibăritoare pe 

sol 

Trecerea de la pășunatul cu 

vite mari la pășunatul cu oi în 

ultimii ani presupune prezența 

câinilor de pază care, 

neîngrijiți și nesupravegheați, 

provoacă pagube în rândul 

populațiilor de păsări 

cuibăritoare pe sol, prin 

consumarea ouălor și a puilor. 

S   M 

Bonasa bonasia 

Crex crex 

Prezenţa câinilor fără stăpân 

şi a celor de la stâni, care 

vânează exemplarele adulte şi 

puii, consumă ouăle acestor 

păsări, putând duce la 

diminuarea semnificativă a 

populaţiei acestora. 

Amenințarea este prezentă în 

zonele de pajişte din 

apropierea stânelor și a 

așezărilor umane și în cele din 

pădurile învecinate acestora 

M   M 

Speciile de păsări răpitoare 

de noapte  de interes 

comunitar: Strix aluco, 

Strix uralensis, Athene 

noctua, Asio otus 

 Prezenţa câinilor fără stăpân 

şi a celor de la stâni, care 

vânează puii acestor specii 

care cad din cuiburile aflate în 

arbori. 

M   M 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Amenințarea este prezentă în 

pădurile și poienile din păduri 

în care cuibăresc aceste specii. 

6430 Comunități de lizieră 

cu ierburi înalte higrofile 

de la nivelul câmpiilor, 

până la cel montan și alpin 

Construcţii de amenajări 

zootehnice,  în zona Mănăstirii 

Neamţ şi Sihăstria. 

M   M 

Peisaje tradiționale  

- pajiști 

Peisaje culturale  

- monastice 

Peisaje naturale aferente 

zonelor ripariene 

Practicarea creșterii 

animalelor altfel decat 

traditional, poate duce la 

modificări ale peisajului, fie 

prin abandon, suprapășunat, 

tăierea arborilor şi arbuştilor 

existenţi. 

M   M 

Acvacultura de apă 

dulce 

3230 Vegetaţie lemnoasă 

cu Myricaria germanica 

de-a lungul  râurilor 

montane 

3240 Vegetaţie lemnoasă 

cu Salix eleagnos de-a 

lungul râurilor montane 

 

Distrugerea vegetaţiei 

caracteristice. 

Impact: periclitează atât 

habitatul cât şi speciile de 

păsări care cuibăresc în aceste 

habitate. 

 

 

S   S 

3. Energie şi Minerit  
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Minerit şi extracţie 

3230 Vegetaţie lemnoasă 

cu Myricaria germanica 

de-a lungul  râurilor 

montane 

3240 Vegetaţie lemnoasă 

cu Salix eleagnos de-a 

lungul râurilor montane 

 

Colectarea neautorizată de 

pietre pentru placaje din albiile 

râurilor Neamţu, Secu, Cracău. 

 

S   S 

Producerea de 

energie 

Peisaje tradiționale  

-pajiști 

Peisaje culturale  

-monastice 

Peisaje naturale aferente 

zonelor ripariene 

Peisaje naturale 

forestiere 

Habitatele şi speciile de 

interes conservativ 

Încercări de realizare parcuri 

fotovoltaice, eoliene, 

microhidrocentrale în scop 

comercial 

Zona mănăstirilor Secu, 

Sihla, Neamt 

 

 

S   M 

4. Transport şi coridoare de trecere 

Şosele şi căi ferate 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 

91E0* Păduri aluviale de 

Impact: efectul amplasării 

unor șosele (centura ocolitoare 

a oraşului Târgu Neamţ în 

zona Puturosu şi autostrada 

Iaşi – Târgu Mureş în zona 

albiei Neamţu) în habitate 

forestiere este fragmentarea 

lor. Acest efect este 

semnificativ negativ asupra 

speciilordin habitat și nu 

asupra habitatului în sine. 

S   M 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

 

Impactul construirii de șosele 

se manifestă prin reducerea 

suprafeței și/sau schimbarea 

condițiilor staționale. 

Bison bonasus 

carnivorele mari: Lynx 

lynx, Ursus arctos, Canis 

lupus 

Aceste căi de comunicaţii 

conduc la fragmentarea 

habitatelor. 

S   M 

Păduri de rășinoase, 

amestec, foioase 

(habitate pentru toate 

speciile protejate cu 

excepția Crex crex) 

Drumurile de tractor 

realizate neinspirat pot 

conduce la degradarea 

habitatului și la apariția 

fenomenelor erozionale. 

S   S 

3230 Vegetaţie lemnoasă 

cu Myricaria germanica 

de-a lungul  râurilor 

montane 

3240 Vegetaţie lemnoasă 

cu Salix eleagnos de-a 

lungul râurilor montane 

 

 Posibila construire a 

autostrăzii Iași-Tîrgu Mureș în 

apropierea albiei raului 

Neamţu 

Impactul constă nu numai în 

diminuarea habitatului dar şi 

în fragmentarea habitatului, 

aspect important pentru 

speciile care îl utilizează. 

 

S   S 

  

  

Reţele de utilităţi şi 

servicii 

(electricitate, 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

9130 Păduri de fag de tip 

Impactul în habitatele 

forestiere este fragmentarea 

lor. În cazul amplasării de 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

cabluri, conducte și 

altele.) 

Asperulo-Fagetum 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 

91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

conducte subterane efectul este 

temporar. 

Specii de păsări de 

interes conservativ 

 

Liniile electrice aeriene pot 

provoca electrocutarea 

acestora 

 

S   S 

5. Utilizarea resurselor biologice şi afectarea acestora  

Vânătoarea, 

uciderea şi 

colectarea 

animalelor terestre 

(legal sau ilegal) 

 

 

 

 

Bison bonasus 

 Carnivorele mari: Lynx 

lynx, Canis lupus, Ursus 

arctos 

Vânătoarea nereglementată 

reprezintă o amenințare 

directă, contribuind la 

fluctuații numerice în cazul  

speciilor de faună.  

Pe întreaga suprafaţă a 

sitului. 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

 

Exploatare 

forestieră şi 

extragerea lemnului 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

   

Extragerea cu preponderență 

a exemplarelor din specii 

valoroase precum stejar, 

gorun, cireș, paltin de munte 

S   M 

91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

Tăieri abuzive, trasee de 

colectare a lemnului, 

nereglementare în cazul 

arboretelor neincluse în fond 

forestier. 

S   M 

Pernis apivorus 

 

Extragerea arborilor bătrâni 

importanți pentru 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Bonasa bonasia 

 

Răpitoarele de noapte: : 

Strix aluco, Strix 

uralensis, Athene noctua, 

Asio otus 

 

Muscarii: Ficedula 

hypoleuca, Ficedula 

albicollis, Ficedula parva, 

Muscicapa striata 

biodiversitate, care conduce la 

distrugerea locurilor de 

cuibărit și a sursei de hrană. 

Amenințarea este asociată  

întreagii suprafaţe forestiere a 

sitului. 

Tăierile rase, tăierile definitive 

pe suprafeţe mari conduc la 

distrugerea locurilor de 

cuibărit și fragmentarea 

habitatului acestor specii. 

S   S 

6. Intruziune umană şi perturbări  

Activităţi de 

recreere şi turism 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 

91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

Prezența turiștilor în număr 

mare pentru picnic, cu impact 

în special asupra primului rând 

de parcele din jurul zonelor cu 

potențial de recreere (Valea 

Secului, Valea Icoanei, 

Agapia, Cracău). 

 

Impact: îngreunarea sau 

împiedicarea regenerării 

naturale prin tasarea terenului, 

recoltarea materialului lemnos 

pentru foc și distrugerea 

puieților forestieri. 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Pernis apivorus 

Crex crex 

Bonasa bonasia 

Răpitoarele de noapte: : 

Strix aluco, Strix 

uralensis, Athene noctua, 

Asio otus 

Muscarii: Ficedula 

hypoleuca, Ficedula 

albicollis, Ficedula parva, 

Muscicapa striata 

Turismul necontrolat, care 

poate cauza deranjul păsărilor 

în perioada de împerechere / 

formare a perechilor 

cuibăritoare sau în perioada de 

cuibărit, în special  

 în apropierea obiectivelor 

turistice. 

 

 

S   S 

  

Alte forme de 

perturbări 

(pătrunderea ilegală, 

accesul, 

vandalismul și 

altele) 

Bison bonasus, carnivorele 

mari: Lynx lynx, Canis 

lupus, Ursus arctos 

Intruziunea umană în 

habitatele caracteristice. 

S   M 

Păduri de rășinoase, 

amestec, foioase ce 

constituie habitate pentru 

speciile de interes 

Taieri ilegale, în 

proximitatea zonelor de 

dezvoltare turistică 

S   S 

6510 Pajişti de altitudine 

joasă cu Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis 

6520 Fâneţe montane 

Tasarea terenului în urma 

accesului cu mijloace de 

transport . 

S   M 

Specii de peşti de interes 

comunitar 

Tulburarea liniştii şi spălarea 

diverselor obiecte în albiile 

râurilor 

S   S 

Facilităţi  pentru educaţie 

şi conștientizare 

Deteriorarea şi distrugerea 

facilităţilor   

S   S 

7. Modificări ale sistemelor naturale 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Incendii şi stingerea 

acestora 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 

91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

 

Sunt ameninţate toate pădurile 

unde se incendiază voit parte 

din pajiștile adiacente. 

Schimbările climatice conduc 

la creșterea posibilității unor 

astfel de incidente 

S   M 

6510 Pajişti de altitudine 

joasă cu Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis 

6520 Fâneţe montane 

6230* Pajişti bogate în 

specii de Nardus, pe 

substraturile silicioase ale 

zonelor muntoase 

6430 Comunități de lizieră 

cu ierburi înalte higrofile 

Efectul incendiilor poate fi 

major asupra compoziției 

floristice  și stării de vegetație. 

 

S   M 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

de la nivelul câmpiilor, 

până la cel montan și alpin 

Păşuni cu arbori 

Campanula serrata, 

Cypripedium calceolus, 

Liparis loeselii, 

Adenophora lilifolia 

Distrugerea speciilor in urma 

incendierii pajiștilor pentru 

regenerarea vegetației. 

S   M 

Specii de păsări de interes 

conservativ ce cuibăresc la 

sol 

 

 

Exemplarele adulte, dar mai 

ales puii și ouăle sunt  

surprinse si distruse de 

incendii. 

 

S   M 

Baraje, 

management 

hidrologic şi 

gestionarea / 

utilizarea resurselor 

de apă - desecări 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

Înlăturarea vegetației 

arborescente de pe malul 

râurilor, impusă de o serie de 

lucrări hidrotehnice - îndiguiri 

– betonarea albiei râurilor. 

S   S 

3230 - Vegetaţie lemnoasă 

cu Myricaria germanica 

de-a lungul cursurilor de 

apă montane 

Îndiguiri – betonarea albiei 

râurilor şi pâraielor .Pe văile 

râurilor din interiorul parcului. 

S   M 

Pernis apivorus 

Crex crex 

Bonasa bonasia 

Răpitoarele de noapte: : 

Strix aluco, Strix 

uralensis, Athene noctua, 

Asio otus 

Îndiguiri – betonarea albiei 

râurilor şi pâraielor.  

Pe văile râurilor din interiorul 

sitului. 

Distrugerea locurilor de 

cuibărit, hrănire şi 

fragmentarea habitatului 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Muscarii: Ficedula 

hypoleuca, Ficedula 

albicollis, Ficedula parva, 

Muscicapa striata 

acestor specii. 

Speciile de peşti: Barbus 

meridionalis, Cottus gobio 

Îndiguiri – betonarea albiei 

râurilor şi pâraielor, din 

interiorul Parcului. 

S   S 

Creşterea 

fragmentării 

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 

91E0* Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinusexcelsior 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

 

Realizarea de drumuri de 

scos- apropiat, drumuri 

forestiere și altele, 

nejustificate. 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

6510 Pajişti de altitudine 

joasă cu Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis 

6520 Fâneţe montane 

6230* Pajişti bogate în 

specii de Nardus, pe 

substraturile silicioase ale 

zonelor muntoase 

6430 Comunități de lizieră 

cu ierburi înalte higrofile 

de la nivelul câmpiilor, 

până la cel montan și alpin 

Prin construirea de noi 

drumuri/ crește  impactul 

negativ al transportului. 

 

S   S 

Izolarea de alte 

habitate naturale 

Peisaje naturale aferente 

zonelor ripariene 

 

In special cele limitrofe 

pajistilor sau terenurilor 

agricole- valea Secu, Agapia, 

Neamţu 

S   M 

Alte intervenții care 

duc la: creşterea 

fragmentării, 

izolarea de alte 

habitate naturale, 

alte efecte ecologice 

3230 - Vegetaţie lemnoasă 

cu Myricaria germanica 

de-a lungul cursurilor de 

apă montane 

Schimbarea utilizării terenului 

precum transformarea în teren 

agricol, abandonarea pajiștilor; 

suprapășunatul; doborâturile, 

uscări în masă pe suprafețe 

extinse.Pe întreg arealul 

habitatelor. 

S   S 



 

149 

 

Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Pernis apivorus 

Crex crex 

Bonasa bonasia 

Răpitoarele de 

noapte: Strix aluco, Strix 

uralensis, Athene noctua, 

Asio otus 

Muscarii: Ficedula 

hypoleuca, Ficedula 

albicollis, Ficedula parva, 

Muscicapa striata 

Schimbarea utilizării 

terenului; doborâturile uscări 

în masă pe suprafețe extinse, 

care pot conduce la 

distrugerea, fragmentarea sau 

degradarea habitatelor de 

cuibărit și hrănire. Pe întreg 

arealul Parcului. 

S   S 

8. Specii şi gene invazive şi alte specii şi gene problematice 

 

Agenţii patogeni 

 

 

 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

91V0 Păduri dacice de fag 

Symphyto-Fagion 

 

 

Atac de insecte la 

molid în zona de limită 

altitudinală inferioară și în 

cazul arboretelor de rășinoase 

din afara arealului, respectiv în 

unitățile de producție Cetatea, 

Dumbrava şi Agapia. 

M   R 

9. Poluarea (provenită din surse din afara ariei sau generată în interiorul ariei protejate)  

 

Gunoi şi deşeuri 

solide 

 

 

Crex crex 

Peisaje naturale 

 

 

 

Degradarea 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

aferente zonelor ripariene 

 

Peisaje tradiționale 

 Peisaje culturale 

 

habitatului/peisajelor  prin 

depozitarea de deșeuri pe 

suprafețe restrânse în 

apropierea localităţilor, în care 

există habitat favorabil pentru 

această specie. 

Degradarea și poluarea 

peisajelor, afectarea 

spiritualității asociate, pierderi 

parțiale de biodiversitate 

 

91E0* - Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Distrugerea habitatului 

prin depozitarea de gunoaie  

Modificarea compoziției 

floristice, prin dezvoltarea 

speciilor ruderale.  

În apropierea localităţilor. 

S   S 

3230 - Vegetaţie lemnoasă 

cu Myricaria germanica 

de-a lungul cursurilor de 

apă montane 

3240 Vegetație lemnoasă 

cu Salix eleagnos de-a 

lungul râurilor montane 

 

Distrugerea habitatului 

prin depozitarea de deșeuri. 

Modificarea compoziției 

floristice, prin dezvoltarea 

speciilor ruderale.  

În apropierea localităţilor 

(Cracău, Agapia). 

 

S   M 

10. Evenimente geologice 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Eroziunea şi/sau 

colmatarea 

/depunerea de 

materiale 

91E0* - Păduri aluviale de 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

3230 - Vegetaţie lemnoasă 

cu Myricaria germanica 

de-a lungul cursurilor de 

apă montane 

Apar în urma 

managementului forestier 

defectuos . 

Impact: eroziunea accentuată 

poate avea ca efect secundar 

colmatarea lacurilor și 

cursurilor de apă. Existenţa în 

albia pâraielor de material 

lemnos, rămas în urma 

exploatărilor. 

S   S 

Dendrocopos leucotos 

Ficedula parva 

Ficedula albicollis 

Existenţa în albia pâraielor a 

materialului lemnos, rămas în 

urma exploatărilor. 

În zonele de pădure sau în 

imediata a acestora, în ariile cu 

exploatări. 

Potenţial de formare a 

barajelor temporare şi apariţia 

viiturilor ce pot duce la 

distrugerea zonelor de cuibărit 

sau hrănire. 

S   S 

11. Ameninţări datorate schimbărilor climatice sau a altor fenomene climatice extreme 

Secete 

91V0 Păduri dacice de 

fag (Symphyto-Fagion)  

91Y0 Păduri dacice de 

stejar şi carpen 

9170 Stejăriș cu Galio-

Carpinetum 

91E0* - Păduri aluviale de 

Pot fi afectate toate pădurile 

care depind de nivelul apei 

freatice. 

Impact: seceta prelungită, 

cauzată de schimbările 

climatice, sau în sol de lucrări 

de drenaj, poate duce la 

S   M 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

9150 Păduri medio- 

europene cu păduri  de fag 

de tip  Cephalanterion – 

Fagion 

  

transformarea acestor habitate 

forestiere  

 

Bison bonasus 

carnivorele mari: Lynx 

lynx, Ursus arctos, Canis 

lupus 

Impact potențial: reducerea 

semnificativă a populației sau 

chiar dispariția acestora 

S   S 

Crex crex 

Bonasa bonasia 

 

Apariţia sezoanelor secetoase 

în perioada cuibăritului, care 

determină diminuarea 

cantităţii de hrană. 

Pe întreaga suprafaţă a sitului. 

 

S   S 

Furtuni şi inundaţii 

 

Toate habitatele 

forestiere 

Furtunile pot afecta pădurile. 

Acest fenomen  nu este foarte 

intens, dar în contextul 

schimbărilor climatice se poate 

accentua pe viitor. 

S   M 

Peisaje naturale aferente 

zonelor ripariene 

Peisaje tradiționale 

Pot fi afectate din 

perspectiva precipitațiilor  

extreme și a creșterii 

considerabile a debitelor 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

cursurilor de apă permanente 

Aliniamente, liziere de 

arbuști și arbori 

Sunt expuse în principal în 

cazul vânturilor puternice și a 

viiturilor 

S   S 

12. Ameninţări la adresa valorilor sociale şi culturale specifice 

Pierderea 

legăturilor culturale, 

a cunoştinţelor 

şi/sau a practicilor 

de management 

tradiţionale 

6510 Pajişti de altitudine 

joasă cu Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis 

6520 Fâneţe montane 

6230* Pajişti bogate în 

specii de Nardus, pe 

substraturile silicioase ale 

zonelor muntoase 

 

 

S-a renunțat și se renunță în 

continuare la cositul manual, 

care este benefic pentru fânețe 

și speciile pe care le 

găzduiesc. Se reduce în mod 

semnificativ biodiversitatea, 

sunt afectate specii a căror 

hrană depinde de existența 

acestor fânețe. 

Pășunile cu arbori erau 

considerate în trecut 

importante pentru animalele 

domestice, în prezent  s-a 

ajuns la tăierea arborilor și 

arbuștilor, cu impact 

semnificativ asupra mai multor 

specii. 

S   S 

Crex crex 

Folosirea mijloacelor 

mecanizate de cosit, care 

conduc la distrugerea pontelor, 

a cuiburilor şi la uciderea 

S   S 
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Ameninţarea / 

Presiunea 

identificată 

Valoarea amenințată, 

cât mai specific definită 

Explicații 

 

Nivel impact 

estimat 

prezent viitor 

puilor. 

În zonele de pajişte ce 

reprezintă habitate propice 

pentru această specie din 

cadrul sitului. 

Bonasa bonasia 

Răpitoarele de 

noapte: Strix aluco, Strix 

uralensis, Athene noctua, 

Asio otus 

Muscarii: Ficedula 

hypoleuca, Ficedula 

albicollis, Ficedula parva, 

Muscicapa striata 

Folosirea exclusivă a 

mijloacelor mecanizate de 

extragere a lemnului, cu 

impact mare asupra mediului, 

care determină distrugerea 

locurilor de cuibărit şi hrănire. 

S   S 

Pădurile de 

rășinoase, amestec, foioase 

 

 

Folosirea exclusivă a 

mijloacelor mecanizate de 

extragere a lemnului, cu 

impact mare asupra mediului. 

Extinderea pășunatului  

în zonele cu vegetație 

forestieră 

Pe întreaga suprafaţă a 

sitului acoperită de pădure. 

 

 

 

M   M 
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Capitolul 5. STRATEGIA DE MANAGEMENT 

 

5.1. Viziunea pe termen lung 

Valorile ariei protejate sunt de o importanță deosebită la nivel național și al Uniunii Europene. Chiar 

dacă zona are un grad de antropizare relativ scăzut, efortul coordonat al celor ce trăiesc în zonă poate 

contribui la conservarea valorilor caracteristice, asigurând  resursele și procesele naturale necesare 

pentru condiții de viață bune și dezvoltare echilibrată. Viziunea, definită în procesul de elaborare a 

planului de management, este următoarea:  

 

Parcul Natural Vânători Neamţ reprezintă un model de conviețuire a omului cu natura, caracterizat prin 

gospodărirea echilibrată a resurselor naturale și dezvoltare durabilă, asigurându-se astfel condițiile 

pentru menținerea speciilor sălbatice, a habitatelor naturale și a peisajelor caracteristice.   

 

Obiectivele de management aleAdministraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ sunt: 

a) menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor, și ecosistemelor cheie; 

b) reintroducerea în libertate a marilor erbivore sălbatice specifice Munţilor Carpaţi, 

dispărute din fauna României;  

c) sprijinirea comunităţilor în păstrarea valorilor culturale şi spirituale specifice zonei, 

conservarea peisajelor caracteristice; 

d) atragerea turiştilor şi extinderea perioadei de şedere în zonă prin dezvoltarea 

ecoturismului şi promovarea valorilor naturale, spirituale, tradiţionale, istorice şi culturale ale zonei;  

e) sprijinirea comunităţilor în păstrarea deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale; 

f) promovarea şi crearea oportunităţilor pentru dezvoltarea durabilă a economiei locale în 

concordanţă cu obiectivele Parcului; 

g) implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor Parcului prin programe 

de educaţie şi conștientizare; 

h) întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru 

continuarea activităţilor specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria de 

cuprindere a Parcului Natural Vânători Neamţ. 
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5.2. Strategia de management 

 

Având în vedere valorile ariei protejate și amenințările identificate la adresa lor, pentru realizarea 

viziunii, managementul  Parcului Natural Vânători Neamţ se va realiza în cadrul a patru programe de 

management, după cum urmează: 

a) Programul 1. Managementul biodiversității, cu următoarele subprograme: 

i) 1.1. Inventariere și cartare 

ii) 1.2. Monitorizarea stării de conservare 

iii) 1.3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție 

iv) 1.4. Managementul datelor 

v) 1.5. Reintroducere specii dispărute 

b) Programul 2.  Turism și recreere, cu următoarele subprograme: 

i) 2.1. Infrastructura de vizitare 

ii) 2.2. Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului 

iii) 2.3. Managementul vizitatorilor 

c) Programul 3. Conștientizare, conservare tradiții si comunități locale, cu următoarele 

subprograme: 

i) 3.1. Tradiții și comunități 

ii) 3.2. Conștientizare și comunicare 

iii) 3.3. Educație ecologică 

d) Programul 4. Management și administrare, cu următoarele subprograme: 

i) 4.1. Echipament și infrastructură de funcționare 

ii) 4.2. Personal conducere, coordonare, administrare 

iii) 4.3. Documente strategice și de planificare 

iv) 4.4. Instruire personal 
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Programele și subprogramele de mai sus au rezultat ca urmare a implementării proiectului 

„Îmbunătăţirea Managementului Financiar al Ariilor Naturale Protejate” și sunt conforme cu Anexa 1 

la Contractul de Administrare încheiat între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și Administrația 

Parcului Natural Vânători Neamț, având nr. 147/AC/2014 și 2082/SC/2014. 

 

5.3. Planul operațional pe 5 ani 

Pentru implementarea strategiei de management prezentată la capitolul anterior s-au definit principalele 

acțiuni de management pentru primii 5 ani de implementare a planului de management. Acțiunile 

descriu ceea ce trebuie să urmărească Administrația pentru a realiza obiectivele de management prin 

programele și sub-programele definite în cadrul strategiei. Activitățile detaliate se vor stabili prin planul 

de lucru anual. 

 

În ceea ce privește responsabilitatea realizării acțiunilor de management descrise în planul operațional, 

este important să se înțeleagă că obligația și responsabilitatea adaptării managementului terenurilor și al 

resurselor naturale la obiectivele Parcului revine proprietarilor și administratorilor de drept, conform 

prevederilor Ordonanţei de Urgențăa Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

articolul 21 aliniatul 4. De asemenea, responsabilitatea reglementării activităților de pe teritoriul ariei 

protejate, în conformitate cu prevederile planului de management, revine autorităților competente, în 

colaborare cu Adminstrația Parcului -conform Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu 

modificările si completările ulterioare, articolul 21, alineatul 6.   

 

Administrația Parcului Natural Vânători Neamţ propune măsurile și activitățile de management în baza 

recomandărilor specialiștilor în conservarea biodiversității și se implică în mod activ în stabilirea, 

împreună cu proprietarii și administratorii resurselor, a modalităților în care se pot implementa măsurile 

stabilite. Ca urmare, atunci când se definesc acțiunile de management, conform planurilor operaționale, 

acestea se referă nu numai la obligațiile sau acțiunile realizate de Administrație, ci și la cele ale 

factorilor interesați direct implicați.   
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PLANURI OPERAŢIONALE 

 

1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.1. Inventariere și cartare               

1.1.1. Inventariere, cartare 

habitate din raza ariei naturale 

protejate pentru care nu s-au 

realizat astfel de studii 

Numărul de 

habitate prioritare/ 

reprezentative 

cartate în parc  

3/6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instituţii 

ştiinţifice de 

profil, 

finanțatori 

Specialist în 

științele vieții, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.1.2. Inventariere, cartare 

specii din raza ariei naturale 

protejate pentru care nu s-au 

realizat astfel de studii 

Număr specii  

evaluate/ cunoscute 

3/6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instituţii 

ştiinţifice de 

profil, 

finanțatori 

Specialist în 

științele vieții,  

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 

1.1.3. Studii ştiinţifice privind 

evaluarea prezenţei zimbrului 

în semilibertate şi libertate 

 

Număr de studii 

realizate  

1/2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Organizaţii 

internaţionale, 

INCDS, 

factori 

interesaţi 

Director, Specialist 

în științele vieții 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.1.4. Studii reintroducere  

erbivore mari extincte 

Număr de studii 

realizate  

1/2 

2       2 2 2 2 Organizații 

naționale și 

internaționale, 

finanțatori, 

consultanți 

Director, Specialist 

în științele vieții 

1.2. Monitorizarea stării de 

conservare 

              

1.2.1. Monitorizare specii 

de interes comunitar 

Număr protocoale 

specii 

4/6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instituţii 

ştiinţifice de 

profil, 

finanțatori 

Specialist în 

științele vieții, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.2.2 Monitorizare habitate   

de interes comunitar 

Număr protocoale 

2/4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instituţii 

ştiinţifice de 

profil, 

finanțatori 

Specialist în 

științele vieții,  

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 

1.2.3. Monitorizare surse 

poluare  

 

Numărul surselor 

de poluare 

monitorizate 2/6 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 APM, ANAR 

primarii 

Specialist în 

științele vieții 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.2.4 Monitorizare zimbri  în 

semilibertate şi libertate 

Număr de acțiuni 

36/48 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DS,OS, 

organizații 

naționale și 

internaționale, 

finanțatori, 

consultanți, 

comunități 

locale 

Specialist în 

științele vieții,  

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 

1.2.5 Monitorizare peisaje  

prin metoda Rapid 

LandscapeAssesment 

Număr de acțiuni 

6/12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APL Director,  

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.2.6. Monitorizare acces 

turiști 

 

Număr de 

acțiuni 

monitorizare turiști 

8/12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ONG, APL, 

voluntari, 

APDTN 

Responsabil 

turism 

1.3. Paza, implementare 

reglementări și măsuri 

specifice de protecție 

              



 

        164 

PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.3.1. Reglementare măsuri 

specifice specii/ habitate. 

Număr de patrulări 

în zonele 

identificate 

104/208 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comunităţile 

locale, 

instituţii 

ştiinţifice de 

profil, 

finanțatori 

Director,  

Șef pază, 

Specialist în 

științele vieții,  

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 

1.3.2. Reglementare măsuri 

specifice pentru specia zimbru 

. 

Număr de măsuri 

adoptate 1/2  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DS, OS Director, Specialist 

în științele vieții 

1.3.3  Reglementare măsuri 

specifice management 

cinegetic 

Număr de acțiuni 

prevenire și 

combatere 24/48 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OS, DS, AVPS 

„Diana 

Hunting”, GF 

Șef pază 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.3.4  Reglementare măsuri 

specifice certificare 

. 

Număr de acțiuni 

derulate dpdv al 

certificării 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 DS, OS Director 

1.3.5  Acțiuni de verificare 

management forestier 

Număr de acțiuni 

40/80 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OS, DS, 

INCDS, 

MMAP,  APM 

Director, Specialist 

în științele vieții,  

Șef pază 

1.3.6. Rematerializare limite 

 

Lungime limite 

amenajate (km) 

10/20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APL,  OS,DS Șef pază 

 

1.4. Managementul datelor               

1.4.1. Creare, actualizare baze 

GIS 

. 

Număr de layere 

GIS create și 

actualizate 35/45 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instituţii 

ştiinţifice de 

profil, APL, 

consultanți 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.4.2. Creare, actualizare hărți 

tematice 

. 

Număr de hărți 

realizate 24/48 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instituţii 

ştiinţifice de 

profil, APL, 

consultanți 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 

1.4.3 Creare, actualizare baze 

date 

 

Număr de 

actualizări baze de 

date/an 12/24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instituţii şi 

organizaţii de 

profil 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 

1.4.4. Mentenanță sisteme 

informatice 

 

Număr de 

întrețineri a 

sistemelor 

informatice/an 

12/24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Firme 

specializate 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 

Șef pază 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.5. Reintroducere specii 

ierbivore extincte 

              

1.5.1. Asigurarea materialului 

genetic, selectarea şi 

procurarea genitorilor pentru 

realizarea unei populaţii 

viabile de mari erbivore 

sălbatice. 

Număr de 

exemplare selectate 

2/10 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Organizații 

naționale și 

internaționale, 

finanțatori, 

consultanți 

Specialist în 

științele vieții 

1.5.2. Asigurarea bazei 

materiale reintroducere 

. 

Număr facilități 

realizate 2/4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Organizații 

naționale și 

internaționale, 

finanțatori, 

consultanți 

Specialist în 

științele vieții,  

Director 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.5.3. Asigurarea condițiilor 

optime reproducereprin 

asigurarea cerinţelor privind 

bunăstarea animalelor 

Cantitate furaje 

distribuite – tone 

30/40  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Organizații 

naționale și 

internaționale, 

finanțatori, 

consultanți 

Specialist în 

științele vieții,  

Șef pază 

1.5.4. Punerea în libertate de 

noi grupuri de zimbri. 

Număr de zimbri 

puși în libertate 2/5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DS, OS,  

organizații 

naționale și 

internaționale, 

finanțatori, 

consultanți 

Director, Specialist 

în științele vieții 
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PROGRAMUL: 1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

SCOP Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există nicio 

scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator anual  

critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

1.5.5. Replicarea proiectului 

de reintroducere în alte zone 

din țară. 

Număr de proiecte 

de reintroducere 

replicate 1/2*  

 

3   3 3 3 3 3 3 3 3 Organizații 

naționale și 

internaționale, 

finanțatori, 

consultanți 

Director, Specialist 

în științele vieții 

* Valoare indicator pe întreaga perioadă a planului de management 
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2 .TURISM ȘI RECREERE 

PROGRAMUL: 2 . TURISM ȘI RECREERE 

SCOP Atragerea turiştilor şi extinderea perioadei de şedere în zonă prin dezvoltarea ecoturismului şi promovarea 

valorilor naturale, spirituale, tradiţionale, istorice şi culturale ale regiunii 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu 

există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

2.1. Infrastructură de vizitare               

2.1.1. Întreținere infrastructură 

de vizitare 

 

Număr de 

intervenții 3/6 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

APL 

Șef pază, 

Responsabil 

turism 
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PROGRAMUL: 2 . TURISM ȘI RECREERE 

SCOP Atragerea turiştilor şi extinderea perioadei de şedere în zonă prin dezvoltarea ecoturismului şi promovarea 

valorilor naturale, spirituale, tradiţionale, istorice şi culturale ale regiunii 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu 

există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

2.1.2. Dotări și amenajări 

infrastructură de vizitare, 

educare, diversificarea 

infrastructurii de educație și 

conștientizare, cu prioritate a 

zonei educaționale Ținutul 

Zimbrului 

Număr de 

amenajări 2/4 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APL Director,  

Șef pază, 

Specialist în 

științele vieții, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației, 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice, 

Responsabil 

turism 
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PROGRAMUL: 2 . TURISM ȘI RECREERE 

SCOP Atragerea turiştilor şi extinderea perioadei de şedere în zonă prin dezvoltarea ecoturismului şi promovarea 

valorilor naturale, spirituale, tradiţionale, istorice şi culturale ale regiunii 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu 

există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

2.2. Servicii, facilități de 

vizitare și promovarea 

turismului 

             

 

2.2.1 Crearea, elaborarea şi 

diseminarea de materiale 

informative turism 

Număr 

canale de 

diseminare a 

informației 1/2  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DS Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației, 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice, 

Responsabil 

turism 
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PROGRAMUL: 2 . TURISM ȘI RECREERE 

SCOP Atragerea turiştilor şi extinderea perioadei de şedere în zonă prin dezvoltarea ecoturismului şi promovarea 

valorilor naturale, spirituale, tradiţionale, istorice şi culturale ale regiunii 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu 

există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

2.2.2Dezvoltarea de   

programe atractive pentru 

turiști, promovarea „Ținutului 

Zimbrului‟. 

Număr 

acțiuni de 

promovare 2/5  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APDTN Responsabil 

turism  

2.3. Managementul 

vizitatorilor 

              

2.3.1. Reglementarea 

accesului turiştilor în zona 

ţarcului de aclimatizare a 

zimbrului şi în alte zone 

importante pentru conservarea 

biodiversităţii. 

Număr 

grupuri conduse cu 

ghid 10/20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Agenții de              

turism, 

APDTN 

 

Specialist în 

științele vieții, 

Responsabil 

turism 
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PROGRAMUL: 2 . TURISM ȘI RECREERE 

SCOP Atragerea turiştilor şi extinderea perioadei de şedere în zonă prin dezvoltarea ecoturismului şi promovarea 

valorilor naturale, spirituale, tradiţionale, istorice şi culturale ale regiunii 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu 

există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

2.3.2 Realizarea unei rețele de 

trasee și facilități turistice 

Număr de trasee 

turistice 1/2 

2 2 2         biologi, 

ecologi, 

geografi, 

specialiști în 

interpretare  

 

Director, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației, 

Responsabil 

turism 
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3 .CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

 

PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.1. Tradiții și comunități               

3.1.1.Implementare concept 

situri naturale cu valoare 

spirituală, asigurarea 

conservării și dezvoltării 

planificate a  acestora, în 

strânsă concordanţă cu 

valorile de patrimoniu natural 

Număr de 

activități 

promovare 

concept situri 

naturale cu 

valoare spirituală 

1/2 

3 3 3 3  3  3 3 3 3 Instituţii ştiinţifice de 

profil, Delos 

Iniţiative,IUCN/WCPA, 

MMB 

Director, 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice 
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PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.1.2. Încurajarea obţinerii de 

produse certificate, mărci 

locale 

 

Număr mărci 

înregistrate/an 1/1 

3 3 3 3  3  3    Comunitățile 

locale,artizani 

Director, 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice 

3.1.3. Realizarea unor 

materiale promoționale 

privind tradiții, comunități 

 

Număr categorii 

materiale realizate 

1/1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  ONG, Comunităţi Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice,  

Șef pază 

3.2. Conștientizare și 

comunicare 
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PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.2.1. Conștientizare publică 

privitoare la împletirea 

aspectelor religioase, 

cultural-istorice şi naturale în 

Parcul Natural Vânători 

Neamţ. 

Număr de acțiuni 

4/8 

2 2 2  2  2  2 2 2 Comunităţi locale, 

MMB 

Director, 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice 

3.2.2. Organizarea de 

campanii de conștientizare 

specifice,urmare a prezenței  

zimbrului în libertate 

Număr campanii 

1/2 

1 1 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mass media, APL, 

comunități locale 

Specialist în 

științele vieții,  

Șef pază 
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PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.2.3. Realizarea de întâlniri 

de lucru cu factorii interesați 

pentru obţinerea suportului în 

atingerea obiectivelor 

administraţiei ariei naturale 

protejate. 

Număr de acțiuni 

comune 

desfășurate 8/16 

1 1 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 APL Director,  

Șef pază, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 
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PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.2.4. Organizare festivităţi, 

evenimente locale, concursuri 

inter/intra şcolare: Ziua 

Europeană a Parcurilor, Ziua 

Zimbrului, Luna Plantării 

Arborilor, Noaptea de 

Bisonween, Ana are mere... 

pentru zimbri şi altele 

asemenea. 

Număr de acțiuni 

cu populația 

școlară 12/24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DS, ONG, APL Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice 
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PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.2.5. Realizarea de întâlniri 

lucru locale pentru a asigura 

colaborarea factorilor 

interesați locali în scopul 

implementării prevederilor 

legale în raza ariei naturale 

protejate. 

Număr de întâlniri 

3/4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APL,structuri ale 

Politiei, Jandarmeriei 

Director,  

Șef pază, 

 

3.2.6. Realizarea de întâlniri 

lucru cu artizanii locali 

 

Număr de întâlniri 

2/4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Meșteșugari, agenți 

economici, APDTN, 

ONG-uri 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice,  

Șef pază 
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PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.2.7. Promovarea imaginii 

parcului cu ocazia diverselor 

manifestări sau evenimente, 

cu accent pe conceptul 

”Ținutul Zimbrului”. 

Număr de acțiuni 

promovare 24/36 

1 1 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comunităţi, ONG Director, 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice 

3.2.8. Realizarea de întâlniri 

lucru cu factori interesaţi 

privind certificarea pădurilor. 

Număr de acțiuni 

promovare 

certificare 1/2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DS, Agenţi exploatare Director 
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PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.2.9. Realizarea de întâlniri 

lucru naționale/ 

internaționale pe 

problematica ariilor protejate 

. 

Număr întâlniri 

naționale/ 

internaționale 5/8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Organizaţii naţionale 

şi internaţionale 

Director,  

Specialist în 

științele vieții 

3.3. Educație ecologică               

3.3.1. Încheierea de 

parteneriate/acorduri pentru 

derularea unor unor acțiuni 

de protecţie  a mediului 

Număr 

parteneriate 6/12 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 APL, Comunităţi 

locale, ONG, APM, 

GNM 

Director, 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice  
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PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.3.2. Implementare măsuri 

igienizare a zonelor afectate 

precum cursuri de apă, trasee 

și altele 

Număr igienizări 

6/12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MMB, școlile din zonă Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice,  

Șef pază 

3.3.3. Dezvoltarea şi 

implementarea unor 

programe de educaţie 

ecologică în instituţiile de 

învăţământ din zona ariei 

naturale protejate. 

Număr acțiuni 

6/12 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Instituţii de 

învăţământ, cadre 

didactice 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice 
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PROGRAMUL: 3.  CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

SCOP Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor ariilor naturale protejate prin programe 

de educaţie şi conştientizare Menţinerea intactă a moştenirii spirituale şi cultural-istorice. Sprijinirea 

comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale, în beneficiul tuturor 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; nu există 

nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri pentru 

implementare 

Responsa

bil H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

3.3.4. Realizare materiale 

promoționale educație cu 

caracter educativ 

Categorii 

materiale realizate 

1/2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Edituri, tipografii Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice, Șef 

pază, Specialist 

în științele vieții, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației, 

Responsabil 

turism 
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4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.1. Echipament și 

infrastructura de funcționare 
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PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.1.1.Dotări echipament și 

tehnologie, inclusiv cu 

autovehicule de teren. 

Număr dotări 

achiziționate 1/2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MMAP, 

finanțatori, 

sponsori, 

donori 

Director, Șef 

pază, 

Specialist în 

științele 

vieții, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației,  
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PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.1.2. Dotări IT, inclusiv 

softuri 

 

Număr dotări 

achiziționate 2/4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MMAP, 

finanțatori, 

sponsori, 

donori 

Director,  

Șef pază, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației,  

4.1.3. Mentenanță echipament 

 

Număr 

intervenții/an 8/12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MMAP, 

finanțatori, 

sponsori, 

donori 

Director,  

Șef pază, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației,  
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PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.1.4. Întreținere facilități 

administrative, asigurarea  

eficienței energetice pentru 

Centrul de Vizitare. 

Număr de 

intervenții/an 

12/24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Firme 

specializate 

Șef pază, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației, 

4.2 Personal conducere, 

coordonare, administrare 

              

4.2.1. Coordonarea și 

supervizarea activităților 

. 

Număr de ore/an 

1000/1500 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Consultanţi 

 

Director 
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PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.2.2. Realizarea de întâlniri 

periodice ale Consiliilor 

Ştiinţifice, Consultative 

 

Număr de întâlniri 

2/4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Consiliul 

Ştiinţific, 

Consiliul 

Consultativ  

Director 

4.2.3. Realizarea de întâlniri 

periodice, ședințe 

 

Număr de întâlniri 

4/6 

1 1 1 1 1 

 

 

1 1 1 1 1 1 RNP, alte arii 

protejate, 

MMAP 

Director 

4.2.4 Întocmire și verificări 

documentații financiar-

contabile 

 

Număr de ore/an 

1800/1800 

1 1 1 1 1 

 

 

1 1 1 1 1 1 RNP Contabil șef 
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PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.3 Documente strategice şi 

de planificare 

              

4.3.1. Elaborarea/ revizuire 

plan de management 

. 

 

Număr propuneri 

revizuire 

1 1 1 1 1 1 1     RNP, MMAP Director 
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PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.3.2. Elaborare, revizuire, 

planuri lucru anuale în 

concordanţă cu prevederile 

planului de management 

Număr programe 

elaborate 5/6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Consiliile 

Ştiinţific şi 

Consultativ 

Director, 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice, Șef 

pază, 

Specialist în 

științele 

vieții, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 
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PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.3.3. Întocmire aplicare 

bugete, identificare surse 

finanţare, scriere 

implementare proiecte 

 

Număr propuneri 

proiecte depuse 

2/3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Consultanţi, 

finanțatori 

Director, 

Specialist în 

domeniul 

educației 

ecologice, Șef 

pază, 

Specialist în 

științele 

vieții, 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației 
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PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.4  Instruire personal               

4.4.1. Stabilirea necesitaţilor 

de instruire şi participarea la 

programe de training 

adecvate. 

Număr de 

instruiri/an 4/5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instituţii 

ştiinţifice de 

profil, 

consultanți 

Director 

4.4.2. Dezvoltarea 

capacităţii de aplicare a 

tehnologiei GIS 

managementul ariei naturale 

protejate 

 

Număr de instruiri 

GIS/an 3/4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OS,  INCDS, 

MMAP,  APM 

Specialist în 

domeniul 

tehnologiei 

informației, 

Specialist în 

științele 

vieții,  
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PROGRAMUL: 4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE 

SCOP Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria naturală protejată. 

Jumătate de an; Activități cu prioritatea 

PRIORITATEA 1- Se atribuie acțiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de implementare a planului de management; 

nu există nicio scuză pentru eşec  

PRIORITATEA 2 - Acțiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie săexiste o motivaţie serioasă dacă nu vor fi 

realizate 

PRIORITATEA 3 - Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse după finalizarea acțiunilor 1 şi 2  

ACȚIUNI Indicator 

anual critic/optim 

P Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Parteneri 

pentru 

implementare 

Responsabil 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

H

1 

H

2 

4.4.3. Realizarea de  instruiri 

turism 

 

Număr de 

instruiri/an 2/3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Organizații de 

profil 

Director, 

Responsabil 

turism 

 

Legendă: 

APL -  Administraţia Publică Locală                                                        ONG - Organizaţii Non Guvernamentale 

RNP- Regia Naţionala a Pădurilor-ROMSILVA                                        OS – Ocol Silvic  

DS – Direcţia Silvica Neamț  APM – Agenția de protecția Mediului            GNM –Garda Națională de Mediu                                               

MMB- Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei                                               ANAR- Administrația Națională Apele Române 

MMAP – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor                                    GF – Garda Forestieră 

APDTN- Asociația de Promovare și DezvoltareTurisică Nemțeană 

INCDS- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” 

IUCN/WCPA- Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii/ Comisia Mondială pentru Arii Protejate
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Capitolul 6.  ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MANAGEMENT 

 

6.1. Sistemul de luare a deciziilor 

 

Deciziile privind implementarea planului de management se vor lua de către Administrația Parcului 

Natural Vânători Neamț, cu respectarea legislației în vigoare. Pentru toate acțiunile de management, 

respectiv pentru inițierea și implementarea de proiecte, Administrația Parcului Natural Vânători Neamț 

se va consulta cu reprezentanții proprietarilor și administratorilor de terenuri, precum și cu alți factori 

interesați. Pentru asigurarea respectării prevederilor planului de management, Administrația Parcului 

Natural Vânători Neamț va colabora cu autoritățile ce au responsabilități de control și cu autoritățile 

locale, care, împreună, trebuie să asigure, conform legii, respectarea statutului de arie protejată. 

 

Monitorizarea situaţiilor de urgenţă, evaluarea informaţiilor, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, 

alertarea la nivel judeţean, precum și coordonarea aplicării unitare a măsurilor de prevenire şi gestionare 

a situaţiilor de urgenţă se face sub îndrumarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ. 

Având în vedere particularităţile managementului situaţiilor de urgenţă generate de incendiile de pădure, 

desfășurarea activităților ce se impun și organizarea conducerii, coordonării şi cooperării se asigură prin 

grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii în fondul forestier 

naţional, care se constituie, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, din 

specialişti cooptaţi cu responsabilităţi în acest domeniu.  

 

În cazul declanşării unui incendiu, gestionarea incendiilor de pădure va fi realizată de către 

administratorii fondului forestier, autorizaţi în condiţiile legii - pentru pădurile pe care le administreazăşi 

de către Garda Forestieră- pentru celelalte păduri. Măsurile de limitare, înlăturare sau contracarare a 

incendiilor de pădure constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu 

atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele fizice şi juridice, cu excepţia persoanelor cu 

handicap, a bătrânilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate. 

 

6.2. Resurse necesare pentru implementarea Planului de Management 

 

O estimare a resurselor financiare necesare pentru implementarea acțiunilor din planul de 

management s-a făcut cu respectarea metodologiei stabilite în cadrul proiectului  „Îmbunătăţirea 

Managementului Financiar al Ariilor Naturale Protejate”, proiect în care au fost parteneri  Global 

Environmental Fund, United Nations Development Programme,  World Wide Fund și  Regia Națională a 

Pădurilor-ROMSILVA și al cărui obiectivul principal a urmărit îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a 



 

 

 196 

reţelei de arii naturale protejate din Carpaţii României. Bugetul necesar implementării planului de 

management al Parcului Natural Vânători Neamț este prezentat în tabelul nr. 55. 

Scenariul critic este acela care permite  atingerea cerințelor de bază pentru funcționarea ariei 

protejate. Funcțiile misiunii critice sunt acele activități care sunt obligatorii conform legii; obligatorii 

pentru îndeplinirea unui anumit mandat; obligatorii pentru a asigura o experiență plăcută și în siguranță a 

vizitatorilor în aria protejată;  obligatorii pentru a asigura protecția resurselor naturale si culturale la un 

nivel de bază. 

Scenariul optim este acela care permite atingerea în întregime a scopurilor și obiectivelor fiecărui 

program. Trebuie sa fie scopuri si obiective realiste care să se poată atinge in condițiile in care fondurile 

ar fi disponibile. Ele trebuie sa reflecte starea ideală care depășește cerințele minime impuse legal, se 

ridică la nivelul așteptărilor finanțatorilor, imbunătățesc starea resurselor naturale si culturale în aria 

protejată și ating pe deplin obiectivele ariei protejate. 

Administrația Parcului Natural Vânători Neamț se va strădui ca, prin obținerea de venituri 

proprii, sponsorizări, parteneriate și mai ales prin accesarea surselor de finanțare externe,  să acopere 

parte din diferența dintre  bugetul necesar pentru implementarea planului de management și 

angajamentul bugetar anual minim. 

 

Tabelul nr. 55. Bugetul necesar pentru implementarea planului de management al Parcului 

Natural Vânători Neamţ 

Programe si sub-programe 

NECESARDE FINANŢARE ( lei) 

Scenariu critic Scenariu optim 

Ore 

lucru 
Fonduri Ore lucru Fonduri 

P1 Managementul biodiversitatii         

1.1. Inventariere si cartare 1288 36500 1748 48850 

1.2. Monitorizare starii de conservare 5078 128840 7176 181700 

1.3. Paza, implementare reglementari si 

măsuri specifice de protectie 
4950 136160 6808 191400 

1.4. Managementul datelor 1122 31840 1840 50500 

1.5. (Re)introducere specii  1564 147800 2208 245900 

1.6. Reconstrucţie ecologică         

Subtotal P1 costuri operationale anuale 14002 481,140 19780 718,350 

Investitii P1 - 5 ani    1,404,600   2,800,200 

P2 Turism         

2.1. Infrastructura de vizitare 1509 77160 2208 134420 

2.2. Servicii, facilități de vizitare si 

promovarea turismului 
405 12680 920 27000 

2.3. Managementul vizitatorilor 570 13640 736 17600 

Subtotal P2 costuri operationale anuale 2484 103,480 3864 179,020 

Investitii P2 - 5 ani    179,000   714,000 

P3 Conștientizare, traditii         

3.1. Traditii si comunități 460 13000 736 20600 
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3.2. Conștientizare si comunicare 2392 62550 3073 84180 

3.3. Educație ecologica 1306 37940 1564 44900 

P3 Subtotal costuri operationale anuale 4158 113,490 5373 149,680 

Investitii P3 - 5 ani    44,000   86,000 

P4 Management si Administrare     

4.1. Echipament si infrastructura de 

functionare 
5428 189800 5428 199800 

4.2. Personal conducere, coordonare, 

administrare 
3735 98820 4103 108620 

4.3. Documente strategice si de 

planificare 
4379 104720 6072 145200 

4.4. Instruire personal 368 18800 552 33200 

P4 Subtotal costuri operationale anuale 13910 412,140 16155 486,820 

Investitii P4 - 5 ani    185,200   776,200 

Total costuri operationale anuale 34555 1,110,250 45172 1,533,870 

Investitii totale - 5 ani   1,857,600   4,031,200 

TOTAL FINANŢARE – 5ANI   7,408,850   11, 700,750 

 

 

6.3. Monitorizarea implementării Planului de management 

 

Activitățile și măsurile de management trebuie urmărite în mod continuu pentru a se stabili dacă 

duc la realizarea obiectivelor. Având în vedere existența a numeroase variabile pe perioada de 

implementare a Planului de management, este absolut necesară monitorizarea acțiunilor de management, 

astfel încât analiza eficienței acestora să ajute la îmbunătățirea managementului și la îndeplinirea cu 

succes a obiectivelor trasate. 

Pentru a se urmări în mod continuu și coerent modul în care, prin acțiunile de management 

planificate, se realizează obiectivele planului de management, s-a elaborat planul de monitorizare 

prezentat în tabelul nr. 56. 
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Tabelul nr.  56.  Planul de monitorizare a implementării planului de management 

TEMA 

MONITORIZAREA PROCESULUI DE 

IMPLEMENTARE A PLANULUI  DE  

MANAGEMENT 

 

Obiectiv 

Se asigură că rezultatele şi eficienţa 

aplicării planului de management sunt 

permanent şi sistematic monitorizate, 

înregistrate şi evaluate, iar planul este adaptat 

în consecinţă. 

 Acțiunile Frecvenţa Note 

Inventarieri, cartări, monitorizări 

specii, habitate 
1.1,  

1.2. 

Conform 

protocoalelor 

Rapoarte, 

carnete de teren, 

hărţi 

 Realizarea de rapoarte cu privire 

la rezultatele monitoringului, ca 

baza pentru activităţi de 

conservare specifice.  

1.1., 

1.2., 

1.3.,   

4.2.2. 

A 
Procese verbale 

şedinţe CS şi CC 

Verificarea stării semnelor de 

limită  
1.3.6. A 

Rapoarte, 

inspecţii în teren 

Monitorizarea managementului 

forestier 
1.3.4. 

1.3.5. 
C 

Rapoarte, 

procese verbale de 

control 

Prevenirea și combaterea 

braconajului 
1.3.3. C Rapoarte 

Inspectarea regulată a stării fizice 

a zimbrilor 1.5.1., 

1.5.3., 

1.5.4.  

L 

Rapoarte, 

registru inspecţii, 

procese verbale 

încheiate de 

medicul veterinar 

Păstrarea datelor individuale 

pentru exemplarele de zimbri 
1.5.1., 

1.5.3. 
A Baza de date 

Crearea premizelor pentru 

reintroducerea  celorlalte mari 

erbivore salbatice, extincte in 

libertate 

1.5.1. A 

Rapoarte , 

studii, baza de 

date 

Stare trasee turistice 
2.3.2. A Rapoarte 

Monitorizarea siturilor cu valente 

naturale, religioase şi cultural 

istorice 

3.1.1., 

3.3.2.  
A 

Rapoarte, 

statistici 

Functionalitatea infrastructurii și 

echipamentelor 

1.4.4., 

4.1.1., 

4.1.4. 

L 
Rapoarte, 

Inventarul anual 

Monitorizarea turiștilor 
1.2.6., 

2.2.2., 

2.3.1 

T 

Chestionare,rap

oarte,observaţii 

din registrele de 

vizitare 

Evaluarea impactului activităților 

de educație ecologică 
3.2.1., 

3.2.2., 

3.3.3. 

A 

Teste, 

chestionare, 

prezenţă la 

programe 

Colectarea de date şi obținerea 3.1.1., C De exemplu: 
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feedbackului la diferite 

evenimente care implică 

comunităţile locale.  

3.1.3., 

3.2.1., 

3.2.3., 

3.2.6., 

3.2.7. 

evaluări ale 

atelierelor de 

lucru, răspunsuri 

la buletinul 

informativ 

Monitorizarea condiţiilor socio 

economice 3.1.3., 

3.3.1. 
A 

Statistici ale 

administraţiei 

publice locale, 

chestionare 

Monitorizarea realizării 

planurilor de lucru  

4.2.1., 

4.2.4., 

4.3.2. 

L Rapoarte 

Arhivarea documentelor  şi a 

publicaţiilor  
4.2.1. C Arhiva parcului 

Monitoringul activităţilor interne 

şi externe, a activităţilor 

documentate şi a acordurilor 

încheiate 

4.3.2. C 
Procese verbale, 

minute, rapoarte 

Stabilirea unui sistem standard de 

raportare a activităţii angajaţilor.  
4.2.1., 

4.2.4. 
C 

Format-cadru 

pentru raportări 

Menţinerea unei arhive a  hărţilor 

GIS şi a altor date, actualizarea 

acestora 

1.4.1., 

1.4.2., 

1.4.3., 

4.2.1. 

C 
Baza de date 

GIS actualizată 

Consultarea membrilor Consiliului 

Ştiinţific şi Consiliului Consultativ  

4.2.2 S 

Procesele 

verbale ale 

şedinţelor de CS şi 

CC 

Monitorizarea nivelului de 

pregătire a angajaţilor, 

competenţei şi performanţelor 

acestora.  

4.2.1.,  

4.4.1. 
A 

Teste, evaluări, 

participări la 

cursuri 

Păstrarea evidenţelor legate de 

instruirea şi pregătirea 

profesională a angajaţilor 

4.2.1.,  

4.4.1., 

4.4.3. 

A Arhiva 

Realizarea si actualizarea  

organigramei si a fiselor de post 
4.2.1. C 

Organigrama, 

fişele posturilor 

actualizate 

Asigurarea sustenabilității 

financiare 4.3.3. T 
Parteneriate, 

proiecte 

Monitorizarea planurilor şi 

programelor parcului.  
4.3.2. L 

Raportări, 

statistici 

Revizuirea anuală a  realizărilor 

planului de management, cu 

acordul Consiliul Ştiinţific şi 

implementarea acțiunilor 

prevăzute în planul revizuit.  

4.2.1., 

4.2.2. 
A 

Planuri de lucru 

anuale 
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Evaluarea finală a planului de 

management la sfârşitul celor 5 

ani de activitate şi realizarea unui 

nou plan.  

4.2.1., 

4.2.4., 

4.3.2. 

PM 
Raportări, 

statistici 

Legenda:  C – continuu, L- lunar, T-trimestrial, S-semestrial, A –anual, PM- perioada de 

implementare a Planului de management 

 

Întrucât resursele de management sunt limitate, acest plan prevede în principal monitorizarea 

aspectelor legate de biodiversitate și de principalele activități umane care sunt presiuni sau pot deveni 

amenințări la adresa valorilor de biodiversitate.  

Administrația Parcului Natural Vânători Neamț va analiza rezultatele monitorizării și va adapta 

măsurile de management pentru a crește eficiența acestora. Rezultatele analizelor vor fi extrem de 

importante la revizuirea planului operațional după primii 5 ani de implementare a Planului de 

management. 

Pe lângă monitorizarea biodiversității și a activităților umane conform prevederilor planului de 

monitorizare  este necesară o evaluare anuală a eficienței activitații de management a Administrației 

Parcului Natural Vânători Neamț. În acest scop, se va utiliza metodologia rezultată din Instrumentul de 

Evaluare a Eficienţei de Management a Ariilor Protejate din Țările Carpatice  elaborat de World Wide 

Fund- Programul Dunăre Carpați pe baza Instrumentului de Evaluare a Eficienţei de Management. 

Rezultatele analizei bazate pe acest instrument pot fi substanțial îmbunătățite prin luarea în considerare a 

rezultatelor analizelor ce se fac la monitorizarea biodiversității și a principalelor activități umane.   

În concluzie, rezultatele monitorizării se vor utiliza la: 

a) analiza măsurii în care acțiunile de management sunt de succes ; 

b) îmbunătățirea activităților și a măsurilor de management – dacă este cazul ; 

c) raportări cu privire la managementul Parcului Natural Vânători Neamț și a ariilor naturale 

protejate care se suprapun peste acesta. 
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Capitolul 7. MĂSURI DE  MANAGEMENT PENTRU SPECIILE ŞI HABITATELE IDENTIFICATE ÎN ROSCI0270 şi ROSPA0107 VÂNĂTORI 

NEAMŢ 

  

7.1 Măsuri de management pentru specii si habitate 

 

Tabelul nr. 57. Măsuri de management pentru speciile de păsări de interes comunitare identificate în 

ROSPA0107 Vânători Neamţ 

Măsuri de management pentru speciile de păsări de interes comunitar 

Specia Activităţi umane cu impact asupra speciilor de păsări  – Amenințări 

Măsuri de management 
Cod Denumirea Silvicultura 

Agricultura, 

păşunat 

Urbanism/ 

activităţi 

antropice 

Vânătoare Turism 

A229 Alcedo atthis 

Nu face 

obiectul. 

Nu face obiectul. Poluarea apelor de 

suprafaţă duce la 

degradarea sursei 

trofice. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

este un 

factor de 

stres pentru 

specie. 

Menţinerea surselor de hrănire prin 

menţinerea în stare bună a calităţii 

apelor. Monitorizarea şi educarea 

turiştilor. 

A104 
Bonasa 

bonasia 

Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte 

specia are un 

impact negativ 

asupra reuşitei 

Nu face obiectul. Poluarea apelor de 

suprafaţă duce la 

degradarea sursei 

trofice. 

Vânătoarea 

necontrolată 

şi braconajul 

duc la 

reducerea 

efectivelor. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

 Păstrarea tufărişurilor la marginea 

pădurilor în zona habitatelor 

corespunzătoare din punct de vedere 

ecologic, interzicerea arderii 

vegetaţiei. Educație în şcoli şi 

comunităţile locale. 
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cuibăritului.  

A089 
Aquila 

pomarina 

Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte 

specia are un 

impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Desţelenirea 

fâneţelor naturale 

duce la reducerea 

habitatelor de 

hrănire. Folosirea 

pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice. 

Folosirea 

pesticidelor duce la 

degradarea sursei 

trofice. 

Electrocutarea pe 

linii electrice de 

medie tensiune. 

Vânătoarea 

necontrolată, 

braconajul cât  

şi otrăvirea 

duc la 

reducerea 

efectivelor. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Menţinerea peisajului 

mozaicat cu parcele de folosinţă 

diferite. Controlul substanţelor 

chimice aplicate pe teritoriul sitului. 

Monitorizarea şi educarea turiştilor. 

A031 
Ciconia 

ciconia 

Nu face 

obiectul. 

Desţelenirea 

fâneţelor naturale 

duce la reducerea 

habitatelor de 

hrănire. Folosirea 

pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice 

Distrugerea 

deliberată sau 

accidentală a 

cuiburilor. 

Electrocutarea pe 

linii electrice de 

medie tensiune. 

Nu face 

obiectul. 

Nu este 

cazul. 

Menţinerea peisajului mozaicat cu 

parcele de folosinţă diferite. 

Controlul substanţelor chimice 

aplicate pe teritoriul sitului. Instalarea 

de platforme artificiale pe stâlpii 

reţelelor de tensiune medie şi izolarea 

reţelelor electrice pot reduce 

considerabil mortalitatea acestei 

specii.Monitorizarea şi educarea 

turiştilor. 

A030 Ciconia nigra 

Distrugerea 

cuiburilor prin 

tăierea 

arborilor. 

Desţelenirea 

fâneţelor naturale 

duce la reducerea 

habitatelor de 

hrănire. Folosirea 

Reducerea zonelor 

umede şi întinderea 

din ce în ce mai 

mare a liniilor 

electrice. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

Managementul adecvat al pădurilor în 

care cuibăresc exemplare de barză 

neagră şi izolarea liniilor electrice de 

medie tensiune pot reduce 

considerabil mortalitatea acestei 
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pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice. 

cuibărire specii. Păstrarea sau refacerea 

zonelor umede situate în apropierea 

pădurilor, contribuie la asigurarea 

hranei pentru barza neagră. 

A122 Crex crex 

Nu face 

obiectul 

Distrugerea 

pontelor şi a 

cuiburilor în 

timpul cositului, 

în cazul pasunilor 

şi a recoltării în 

cazul culturilor. 

Folosirea 

pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice. 

 Distrugerea şi 

degradarea 

habitatelor 

reprezentate de 

păşunile umede. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire 

Cosirea fânaţelor după data de 

1 iulie, numai cu utilaje echipate cu 

lanţ pentru speriatul faunei. În funcţie 

de configuraţia terenului cositul se va 

realiza de la interiorul spre exteriorul 

parcelei. Controlul substanţelor 

chimice aplicate pe teritoriul sitului. 

Monitorizarea şi educarea turiștilor. 

A238 
Dendrocopus 

medius 

Degradarea şi 

dispariţia 

pădurilor 

bătrâne de 

stejar sau a 

celor cu stejar 

în compozițiee 

are un efect 

semnificativ.  

Nu face obiectul. Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Nu face 

obiectul 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire 

Un management adecvat care 

sa asigure o proporţie suficient de 

mare a arborilor maturi de stejar  este 

necesar şi urgent. Monitorizarea şi 

educarea turiștilor. 
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A236 
Dryocopus 

martius 

Degradarea 

habitatelor şi 

reducerea 

locurilor de 

cuibărit prin 

eliminarea 

arborilor 

maturi, a 

lemnului mort 

pe picior din 

păduri şi a 

arborilor 

scorburoşi. 

Nu face obiectul. Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Electrocutarea pe 

linii electrice de 

medie tensiune 

 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire 

Un management adecvat care sa 

asigure o proporţie suficient de mare 

a arborilor maturi este necesar si 

urgent.Monitorizarea şi educarea 

turiştilor. 

A321 
Ficedula 

albicollis 

Tăierea 

arborilor 

bătrâni duce la 

restrângerea şi 

degradarea 

habitatelor de 

cuibărit şi 

hrănire. 

Nu face obiectul. Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Nu face 

obiectul 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire 

Păstrarea pădurilor mature cu lemn 

mort, amplasarea de cuiburi 

artificiale şi un deranj redus 

contribuie la conservarea speciei. 

A320 
Ficedula 

parva 

Tăierea 

arborilor 

bătrâni duce la 

Nu face obiectul. Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

Nu face 

obiectul 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

Păstrarea pădurilor mature, cu lemn 

mort şi un deranj redus contribuie la 

conservarea speciei. 
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restrângerea şi 

degradarea 

habitatelor de 

cuibărit şi 

hrănire. 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

specia în 

perioda de 

cuibărire 

A072 
Pernis 

apivorus 

Tăierea 

arborilor 

bătrâni duce la 

restrângerea şi 

degradarea 

habitatelor de 

cuibărit. 

Folosirea 

pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice. 

Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Electrocutarea pe 

linii electrice de 

medie tensiune 

Braconajul 

reprezinta 

principala 

amenintare 

pentru aceasta 

specie. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Controlul substanţelor chimice 

aplicate pe teritoriul sitului. 

Monitorizarea şi educarea turiştilor. 

A233 Jynx torquilla 

Tăierea 

arborilor 

bătrâni duce la 

restrângerea şi 

degradarea 

habitatelor de 

cuibărit şi 

hrănire. 

Nu face obiectul. Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Un management adecvat care sa 

asigure o proporţie suficient de mare 

a arborilor maturi este 

necesar.Monitorizarea şi educarea 

turiştilor. 
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A234 Picus canus 

Degradarea 

habitatelor şi 

reducerea 

locurilor de 

cuibărit prin 

eliminarea 

lemnului mort 

pe picior din 

păduri şi a 

arborilor 

scorburoşi. 

Folosirea 

pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice. 

Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Un management adecvat care sa 

asigure o proporţie suficient de mare 

a arborilor maturi este 

necesar.Monitorizarea şi educarea 

turiştilor. 

A 220 
Strix 

uralensis 

Specia este 

vulnerabilă 

prin pierderea 

teritoriilor de 

cuibărit în 

zonele 

împădurite în 

care 

trunchiurile 

goale pe 

dinăuntru sau 

moarte sunt 

îndepărtate.  

Folosirea 

pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice. 

Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Monitorizarea activităţilor turistice în 

zonele de cuibărit ale speciilor ţintă. 

Conservarea si mentinerea pe picior a 

arborilor vârstnici, scorburoşi. 

Educație în şcoala şi comunitţtile 

locale pentru eliminarea superstitiilor 

cu privire la păsările răpitoare de 

noapte. Instalare de cuiburi artificiale. 
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A224 
Caprimulgus 

europaeus 

Modificarea, 

degradarea și 

perturbarea 

habitatelor 

sunt 

principalele 

pericole pentru 

specie.  

Folosirea 

pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice. 

Exploatarea înzona 

unde cuibăreşte 

specia are un impact 

negativ asupra 

reuşitei cuibăritului. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Reducerea pesticidelor folosite în 

agricultură şi un management 

prietenos al pajiştilor şi pădurilor, cu 

păstrarea rariştilor contribuie la 

conservarea speciei. 

A 429 
Dendrocopus 

syriacus 

Tăierea 

arborilor 

bătrâni duce la 

restrângerea şi 

degradarea 

habitatelor de 

cuibărit. 

 

Folosirea 

pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice. 

Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Păstrarea în pădure a arborilor 

bătrâni, evitarea deranjării  locurilor 

de cuibărit,interzicerea/limitarea 

folosirii tratamentelor chimice. 

 

A 246 
Lullula 

arborea 

Lipsa zonelor 

deschise din 

pădurile de 

foioase sau 

conifere, cu 

vegetație 

ierboasăabund

enta reduce 

Folosirea 

pesticidelor are un 

impact puternic 

asupra speciei. 

Exploatarea în 

arboretul unde 

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Păstrarea pădurilor deschise cu 

vegetaţie ierboasă înaltă, care să 

asigure condiţii de cuibărit şi hrănire. 
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habitatele de 

hrănire și 

cuibărire 

A091 
Aquila 

chrysaetos 

Deranjul 

determinat de 

activităţile 

forestiere este 

reprezentativ. 

Folosirea 

pesticidelor duce 

la degradarea 

sursei trofice. 

Exploatarea masei 

lemnoase în zona și 

în perioada când  

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Deranjul 

determinat de 

activitatile de 

vânătoare este 

reprezentativ. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Reducerea activităţilor forestiere, 

păstrarea arborilor bătrâni în zonele 

de cuibărit şi reducerea deranjului 

produs de activităţile umane, în 

special de vânătoare sunt necesare 

pentru conservarea speciei. 

A338 
Lanius 

collurio 

Tăierea 

tufărișurilor de 

liziera și din 

zonele 

deschise duce 

la restrângerea 

şi degradarea 

habitatelor de 

cuibărit. 

Degradarea 

habitatelor, 

intensificarea 

agriculturii şi 

dezvoltarea 

monoculturilor au 

un efect 

semnificativ 

asupra speciei. 

Exploatarea masei 

lemnoase în zona și 

în perioada când  

cuibăreşte specia are 

un impact negativ 

asupra reuşitei 

cuibăritului. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

specia în 

perioda de 

cuibărire. 

Păstrarea unui mozaic de habitate cu 

prezenţă de arbuşti şi mărăcinişuri în 

zonele deschise agricole şi cu păşuni 

contribuie la conservarea speciei. 
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Tabelul nr. 58. Măsuri de management pentru speciile de mamifere de interes comunitar identificate în ROSCI0270 VânătoriNeamţ 

 Măsuri de management pentru speciile de mamifere de interes comunitar 

Specia Activităţi umane cu impact asupra speciilor de mamifere – Amenințări Măsuri de management 

Cod Denumirea 

Silvicultura Agricultura

, păşunat 

Urbanism/acti 

vităţi antropice 

Vânătoare Pescuit, 

pescuit 

sportiv 

Turism 

1354 Ursus arctos 

Exploatarea în 

arboretele din 

apropierea zonelor 

cu bârloage 

deranjează/perturb

ă somnul de iarnă. 

Păşunatul 

nesupraveghe

at duce la 

conflicte. 

Colectarea 

necontrolată a 

fructelor de 

pădure, 

ciupercilor 

perturbă specia. 

Vânătoarea 

necontrolată 

şi 

braconajul 

duc la 

reducerea 

efectivelor. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrola

t perturbă 

specia. 

Reducerea mortalităţii juvenile 

prin protejarea bârloagelor. 

Respectarea zonelor de linişte a 

vânatului.  

Programarea corespunzătoare a 

activităţilor de exploatare 

forestieră.  

Reglementarea recoltării fructelor 

de pădure.  

Reducerea conflictelor între urs şi 

populaţia locală.  

Monitorizarea şi educarea 

turiştilor. 
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1352 Canis lupus 

Exploatarea în 

arboretele din 

apropierea zonelor 

cu bârloage 

deranjează/perturb

ă dezvoltarea 

juvenililor. 

Păşunatul 

nesupraveghe

at duce la 

conflicte. 

Colectarea 

necontrolată a 

fructelor de 

pădure, 

ciupercilor 

perturbă specia. 

Vânătoarea 

necontrolată 

şi 

braconajul 

duc la 

reducerea 

efectivelor. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrola

t perturbă 

specia 

Respectarea zonelor de linişte a 

vânatului.  

Programarea corespunzătoare a 

activităţilor de exploatare 

forestieră.  

Reglementarea recoltării fructelor 

de pădure.  

Reducerea conflictelor între lup şi 

populaţia locală.  

Monitorizarea şi educarea 

turiştilor. 

1303 
Rhinolophus 

hipposideros 

Exploatarea 

tuturor arborilor 

bătrâni, 

scorburoşi duce 

la degradarea 

habitatelor de 

odihnă/adăpost. 

Folosirea 

pesticidelor 

duce la 

degradarea 

sursei 

trofice. 

Transformare

a podurilor în 

spaţii de locuit 

sau izolarea 

acestora reduc 

habitatele de 

adăpost. 

Nu face 

obiectul 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontrol

at 

perturbă 

specia 

Identificarea şi menţinerea a 2-3 

arbori bătrâni, scorburoşi pe 

hectar.  

Controlul exploatărilor forestiere 

şi a substanţelor chimice aplicate 

pe teritoriul sitului. 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor.  

Informarea populaţiilor locale 

asupra speciei. 
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1323 Myotis bechsteini 

Exploatarea 

tuturor arborilor 

bătrâni, 

scorburoşi duce 

la degradarea 

habitatelor de 

odihnă/adăpost. 

Resturile de 

exploatare pot 

obtura dolinele. 

Folosirea 

pesticidelor 

duce la 

degradarea 

sursei 

trofice. 

Transformare

a podurilor în 

spaţii de locuit 

sau izolarea 

acestora reduc 

habitatele de 

adăpost. 

Nu face 

obiectul. 

Nu face 

obiectul. 

Turismul 

necontro- 

lat 

perturbă 

specia. 

Identificarea şi menţinerea a 2-3 

arbori bătrâni, scorburoşi pe 

hectar.  

Controlul substanţelor chimice 

aplicate pe teritoriul sitului. 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. Informarea populaţiilor 

locale asupra specie. 

 

1361 Lynx lynx 

Intervențiile 

repetate în 

arboret- gen 

igienă, 

accidentale, etc- 

perturbă liniștea 

speciei. 

Păşunatul 

nesuprave-

gheat duce 

la conflicte. 

Colectarea 

necontrolată a 

fructelor de 

pădure, 

ciupercilor 

perturbă specia 

Vânătoarea 

necontrolat

ă şi 

bracona-jul 

duc la 

reducerea 

efective-

lor. 

Nu face 

obiectul 

Turismul 

necontrol

at 

perturbă 

specia. 

Reducerea mortalităţii juvenile 

prin protecţie. 

Respectarea zonelor de linişte a 

vânatului.  

Programarea corespunzătoare a 

activităţilor de exploatare 

forestieră.  

Reglementarea recoltării 

fructelor de pădure.  

Reducerea conflictelor între râs 

şi populaţia locală. 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. 

2647 Bison bonasus* Intervențiile Păşunatul Colectarea Vânătoarea Nu face Turismul Reducerea mortalităţii prin 
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repetate în 

arboret- gen 

igienă- perturbă 

liniștea speciei. 

nesupravegh

eat duce la 

conflicte. 

necontrolată a 

fructelor de 

pădure, 

ciupercilor 

perturbă specia. 

şi 

braconajul 

duc la 

reducerea 

efectivelor. 

obiectul. necontrol

at 

perturbă 

specia. 

monitorizari.Respectarea zonelor 

de linişte a vânatului. 

Programarea corespunzătoare a 

activităţilor de exploatare 

forestieră.  

Reglementarea recoltării 

fructelor de pădure.  

Reducerea conflictelor între 

zimbru şi populaţia locală. 

Monitorizarea şi educarea 

turiştilor.  

Constituirea unei arii de 

conservare specială (SAC) 

pentru specie este necesară. 

 

* Pentru suprafeţele incluse în Rezervaţia de Zimbri, măsurile de management pentru specia Bison bonasus  sunt următoarele: 

a) menţinerea condiţiilor specifice de habitat, favorabile zimbrului, respectiv asigurarea unui procent ridicat de păduri bătrâne şi/sau suprafeţe 

regenerate naturale (seminţis, desiş, nuieliş), existenţa poienilor si golurilor. 

b) renunţarea la efectuarea tăierilor de igienă, in sezonul de vegetaţie, in parcelele cu regenerare declanşată, din zona Rezervaţiei de Zimbri. Acestea se 

vor realiza exclusiv in sezonul rece. 

c) stabilirea de comun acord cu gestionarul fondului cinegetic a zonelor de linişte a vanatului aferente fiecărui fond cinegetic, ţinând cont de zonele de 

concentrare a zimbrilor în libertate, determinate prin metoda Kernell şi de coridoarele de migraţie. 

d) cosirea fânului din terenurile destinate hranei vânatului  şi depozitarea acestuia în imediata apropiere a locului de recoltare, realizarea de către 

gestionarii fondurilor cinegetice a infrastructurii necesare. 
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e) asigurarea, in sezonul rece, a hranei suplimentare pentru zimbrii în libertate existenţi în raza fiecărui fond cinegetic. 

f) monitorizarea şi controlul populaţiei de carnivore mari, în vederea încadrării în efectivele optime. 

g) măsurilor suplimentare pentru prevenirea/combaterea braconajului. 

h) utilizarea celor mai eficiente metode şi acţiuni de comunicare cu diferitele grupuri de factori interesaţi în managementul zimbrului în libertate, 

informarea continuă a publicului larg cu privire la managementul speciei. 

i) încurajarea realizării de programe turistice legate de prezenţa zimbrului în libertate, în parteneriat cu factori interesaţi relevanţi. 

 

Tabelul nr. 59. Măsuri de management pentru speciile de pești de interes comunitar identificate în ROSCI0270 Vânători-Neamţ 

 Măsuri de management pentru speciile de peşti de interes comunitar 

Specia Activităţi umane cu impact asupra speciilor de peşti 

Măsuri de management 
Cod Denumirea Silvicultura Agricultura, păşunat 

Urbanism/activităţi 

antropice 

Pescuit, 

pescuit 

sportiv 

Turism 

1138 
Barbus 

meridionalis 

Interzicerea 

poluării  

curesturi de 

exploatare în 

albia 

râurilor. 

Poluarea 

agricolă,distrugerea 

habitatului prin lucrări de 

amenajare hidrotehnică au 

impact negativ asupra 

populaţiei. 

Poluare prin 

deversarea produşilor 

chimici şi a apelor 

reziduale. 

Interzicerea/limitare

a intervenţiilor asupra 

cursurilor de apă. 

Pescuitul 

sportiv 

necontrolat 

afectează 

negativ 

specia. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

habitatul 

speciei. 

Asigurarea calitaţii apei, 

menţinerea caracterului 

natural al zonelor umede, 

reconstrucţia ecologică şi 

prevenirea braconajului. 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. 

Respectarea perioadei de 

prohibiţie. 

Interzicerea introducerii de 

specii alohtone. 
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Interzicerea pescuitului cu 

plasele monofilament, carbid, 

curent electric. 

1163 Cottus gobio 

Interzicerea 

poluării cu 

produse 

lemnoase 

rezultate din 

exploatări 

forestiere în 

albia 

râurilor. 

Poluarea 

agricolă,distrugerea 

habitatului prin lucrări de 

amenajare hidrotehnică au 

impact negativ asupra 

populaţiei. 

Poluare prin 

deversarea produşilor 

chimici şi a apelor 

reziduale. 

Interzicerea/limitare

a intervenţiilor asupra 

cursurilor de apă. 

Pescuitul 

sportiv 

necontrolat 

afectează 

negativ 

specia. 

Turismul 

necontrolat 

perturbă 

habitatul 

speciei. 

Asigurarea calitaţii apei, 

menţinerea caracterului 

natural al zonelor umede, 

reconstrucţia ecologică şi 

combaterea braconajului. 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. 

Respectarea perioadei de 

prohibiţie. 

Interzicerea introducerii de 

specii alohtone. 

Interzicerea pescuitului cu 

plasele monofilament, carbid, 

curent electric. 
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Tabelul nr. 60. Măsuri de management pentru speciile de nevertebrate de interes comunitar identificate în ROSCI0270 VânătoriNeamţ 

 

 Măsuri de management pentru speciile de nevertebrate de interes comunitar 

Specia Activităţi umane cu impact asupra speciilor de nevertebrate   – Amenințări Măsuri de 

management 
Cod Denumirea Silvicultura Agricultura, păşunat 

Urbanism/activ

ităţi antropice 
Turism 

4014 Carabus variolosus 

Exploatarea tuturor 

arborilor bătrâni, 

scorburoşi duce la 

degradarea habitatului 

speciei. Reducerea 

consistenţei duce 

schimbarea 

microclimatului pădurii. 

Drenarea/desecarea 

habitatelor umede 

duce la reducerea 

habitatului speciei. 

Poluare prin 

deversarea 

produşilor 

chimici şi a 

apelor reziduale 

afectează specia. 

Turismul necontrolat 

perturbă habitatul 

speciei. 

Protejarea zonelor umede. 

Reducerea poluării. 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. 

1087 Rosalia alpina 

Exploatarea tuturor 

arborilor bătrâni, 

scorburoşi duce la 

degradarea habitatelor. 

Reducerea consistenţei 

duce schimbarea 

microclimatului pădurii. 

 

Nu face obiectul.   Turismul necontrolat 

perturbă habitatul 

speciei. 

Colectarea 

exemplarelor de catre 

entomologi amatori. 

Menţinerea a 2-3 arbori 

bătrâni, scorburoşi pe hectar, 

de preferat din specia fag. 

Lăsarea lemnului mort în 

pădure.  

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. 

Interzicerea colectării speciei. 

1089 
Morimus funereus 

 

Exploatarea tuturor 

arborilor bătrâni, 

Nu face obiectul.   Turismul necontrolat 

perturbă habitatul 

Menţinerea a 2-3 arbori 

bătrâni, scorburoşi pe hectar, 
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scorburoşi duce la 

degradarea habitatelor. 

Reducerea consistenţei 

duce schimbarea 

microclimatului pădurii. 

speciei. 

Colectarea 

exemplarelor de catre 

entomologi amatori. 

de preferat din speciile fag și 

cvercinee.Lăsarea lemnului 

mort în pădure. 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. 

Interzicerea colectării speciei. 

1078 
Callimorpha 

quadripunctaria 

Degradarea habitatelor 

constituite din liziera  

pădurilor  de foioase, 

poieni etc. 

Tratamente cu 

substanțe chimice 

toxic. 

Poluare prin 

deversarea 

produşilor 

chimici şi a 

apelor reziduale 

afectează specia. 

Turismul necontrolat 

perturbă habitatul 

speciei. 

Protejarea zonelor propice. 

Reducerea poluării. 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. 

1083 Lucanus cervus 

Marcarea şi exploatarea 

tuturor arborilor bătrâni, 

scorburoşi duce la 

degradarea habitatelor. 

Reducerea consistenţei 

duce schimbarea 

microclimatului pădurii. 

Nu face obiectul. Distrugerea 

zonelor verzi, în 

special acelora 

cu cvercinee 

bătrâne 

Turismul necontrolat 

perturbă habitatul 

speciei. 

Menţinerea a 2-3 arbori 

bătrâni, scorburoşi pe hectar, 

de preferință din cvercinee. 

Lăsarea lemnului mort în 

pădure 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. 

 

1

1091 
Astacus astacus 

Interzicerea poluării 

curesturi de exploatare în 

albia râurilor, evitarea 

colecării lemnului prin 

Nu face obiectul. Poluare prin 

deversarea 

produşilor 

chimici şi a 

Pescuitul sportiv 

necontrolat afectează 

negativ specia. 

Protejarea zonelor umede. 

Reducerea poluării. 

Monitorizarea şi educarea 

turiștilor. 
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albiile râurilor apelor reziduale 

afectează specia. 

 

 

 

 

Tabelul nr. 61. Măsuri de management pentru speciile de amfibieni de interes comunitar identificate în ROSCI0270 Vânători Neamţ 

 

 Măsuri de management pentru speciile de amfibieni de interes comunitar 

Specia 
Activităţi umane cu impact asupra speciilor deamfibieni  – 

Amenințări 

Măsuri de management 

Cod Denumirea Silvicultura 
Agricultura, 

păşunat 

Urbanism/acti

vităţi 

antropice 

Turism 

1193 Bombina variegata 

Poluarea cu 

resturi de 

exploatere în 

albia râurilor, 

deteriorarea 

calității apelor. 

Drenarea/

desecarea 

habitatelor 

umede duce 

la reducerea 

habitatului 

speciei. 

Poluare prin 

deversarea 

produşilor 

chimici şi a 

apelor 

reziduale. 

Interzicerea/

limitarea 

intervenţiilor 

asupra 

Turismul 

necontrolat si 

colectarea 

exemplarelor 

perturbă 

habitatul 

speciei. 

 

  Interzicerea uciderii sau capturării intenţionate. 

 Interzicerea executării oricăror lucrări în albiile şi pe malurile 

cursurilor de apă fără acte de reglementare, în care să fie 

precizate măsuri  precise de protecţie a resursei de apă. 

 Se evită acțiunile cu risc de poluare a habitatelor speciei, 

acolo unde sunt prezente cât și în vecinătate, dacă există 

riscul de propagare (utilizarea de pesticide, îngrășăminte; 

deversarea deșeurilor, apelor uzate, substanțelor chimice; 

exploatarea resurselor naturale și altele. 

La nevoie se vor efectua lucrări de favorizare a formării 
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cursurilor de 

apă. 

microhabitatelor speciei prin: crearea de rigole pe marginea 

drumurilor, devierea pârâurilor pe terenurile plane unde există 

tendința de băltire a apei, crearea de baraje și iazuri artificiale 

de mici dimensiuni (adâncimea sub 1 m.) pe cursurile 

pârâurilor. 

1166 Triturus cristatus 

Poluarea cu 

resturi de 

exploatere în 

albia râurilor, 

deteriorarea 

calității apelor 

Drenarea/

desecarea 

habitatelor 

umede duce 

la reducerea 

habitatului 

speciei. 

Poluare prin 

deversarea 

produşilor 

chimici şi a 

apelor 

reziduale. 

Interzicerea/

limitarea 

intervenţiilor 

asupra 

cursurilor de 

apă. 

Turismul 

necontrolat şi 

colectarea 

exemplarelor 

perturbă 

habitatul 

speciei. 

  Interzicerea uciderii sau capturării intenţionate. 

  Interzicerea executării oricăror lucrări în albiile şi pe 

malurile cursurilor de apă fără acte de reglementare, în care să 

fie precizate măsuri  precise de protecţie a resursei de apă. 

  Se evită acțiunile cu risc de poluare a habitatelor speciei, 

acolo unde sunt prezente cât și în vecinătate, dacă există 

riscul de propagare (utilizarea de pesticide, îngrășăminte; 

deversarea deșeurilor, apelor uzate, substanțelor chimice; 

exploatarea resurselor naturale etc.). 

La nevoie se vor efectua lucrări de favorizare a formării 

microhabitatelor speciei prin: crearea de rigole pe marginea 

drumurilor, devierea pârâurilor pe terenurile plane unde există 

tendința de băltire a apei, crearea de baraje și iazuri artificiale 

de mici dimensiuni (adâncimea sub 1 m.) pe cursurile de apă. 

2001 

Triturus 

montandoni 

Poluarea cu 

resturi de 

exploatere în 

albia râurilor, 

deteriorarea 

Drenarea/

desecarea 

habitatelor 

umede duce 

la reducerea 

Poluare prin 

deversarea 

produşilor 

chimici şi a 

apelor 

Turismul 

necontrolat şi 

colectarea 

exemplarelor 

perturbă 

  Interzicerea uciderii sau capturării intenţionate. 

  Interzicerea executării oricăror lucrări în albiile şi pe 

malurile cursurilor de apă fără acte de reglementare, în care să 

fie precizate măsuri  precise de protecţie a resursei de apă. 

  Se evită acțiunile cu risc de poluare a habitatelor speciei, 
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calității apelor. habitatului 

speciei. 

reziduale. 

Interzicerea/

limitarea 

intervenţiilor 

asupra 

cursurilor de 

apă. 

habitatul 

speciei. 

acolo unde sunt prezente cât și în vecinătate, dacă există 

riscul de propagare (utilizarea de pesticide, îngrășăminte; 

deversarea deșeurilor, apelor uzate, substanțelor chimice; 

exploatarea resurselor naturale etc.). 

La nevoie se vor efectua lucrări de favorizare a formării 

microhabitatelor speciei prin: crearea de rigole pe marginea 

drumurilor, devierea pârâurilor pe terenurile plane unde există 

tendința de băltire a apei, crearea de baraje și iazuri artificiale 

de mici dimensiuni (adâncimea sub 1 m.) pe cursurile 

pârâurilor. 
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Tabelul nr. 62. Măsuri de management pentru speciile de plante de interes comunitar identificate în ROSCI0270 Vânători Neamţ 

 

 Măsuri de management pentru speciile de plante de interes comunitar 

Specia 
Măsuri de management 

Cod Denumirea 

4070 Campanula serrata 

Reglementarea cositului şi păşunatului. 

Interzicerea arderii vegetaţiei.Interzicerea/limitarea folosirii diferitelor amendamente sau îngrăşăminte.  

Interzicerea schimbărilor în modul de utilizare a ternurilor.  

Controlul turiştilor.  

Evitarea colectării masive a plantei. 

1902 Cypripedium calceolus 

Reglementarea păşunatului.  

Controlul turiştilor.  

Evitarea colectării masive a plantei. 

1903 Liparis loeselii 

Reglementarea păşunatului.  

Controlul turiştilor.  

Evitarea lucrărilor de drenaj şi menţinerea condiţiilor de habitat.  

Evitarea colectării masive a plantei. 

4068 Adenophora lilipholia 

Reglementarea păşunatului.  

Controlul turiştilor.  

Evitarea colectării masive a plantei.  

Organizarea corespunzătoare a activităţii de exploatare a lemnului. 

 

 

 



 

 

 221 

Tabelul nr. 63. Măsuri de management pentru habitatele de interes comunitar identificate în ROSCI0270 Vânători-Neamţ 

 Măsuri de management pentru habitatele de interes comunitar 

Specia Activităţi umane cu impact asupra habitatelor  – Amenințări Măsuri de management 

Cod Denumirea Silvicultura Agricultura, 

păşunat 

Urbanism/activităţi 

antropice 

Turism 

3230 

Vegetaţie 

lemnoasă cu 

Myricaria 

germanica de-a 

lungul  râurilor 

montane 

Nu face obiectul. Pășunatul poate 

duce la 

deteriorarea 

habitatului. 

Nu face obiectul. Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul. 

Starea favorabilă a habitatului poate fi 

considerată cea în care acoperirea 

generală realizată de Myricaria 

germanica și de speciile de Salix este de 

cel puțin 50%. Totodată, ca stadiu de 

degradare se poate considera cel în care 

proporția unor specii precum Juncus 

effusus, Cirsium arvense sau Urtica 

dioica depășește10% din acoperirea 

generală a fitocenozelor. Măsurile de 

management care pot contribui la 

menținerea acestui tip de habitat trebuie 

să vizeze interzicerea pășunatului, 

ceconduce la ruderalizare și instalarea 

pajiștilor degradate cu buruienișuri, care 

vor înlocui speciile caracteristice; 

restricționarea lucrărilor care pot afecta 

dinamica naturală a apelor, precum cele 

de extragere a prundișului, devierea 
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cursurilor. Monitorizarea şi educarea 

turiştilor. În fond forestier, menţionarea 

în descrierea parcelară la  date 

complementare, a prezenţei habitatului. 

3240 

Vegetaţie 

lemnoasă cu Salix 

eleagnos de-a 

lungul râurilor 

montane 

Nu face obiectul. Pășunatul, mai 

ales cu bovine, 

poate duce la 

deteriorarea 

habitatului. 

Exploatarea 

prundișului duce la 

degradarea 

habitatului. 

Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul. 

Habitatul poate fi apreciat ca fiind în 

stare favorabilă dacă acoperirea generală 

a speciilor de Salix este de cel puțin 

50%. Specii precum Rubus caesius, 

Urtica dioica, Heracleum sphondylium, 

Rumex crispus ar trebui să realizeze o 

acoperire generală de sub 20% în aceste 

fitocenoze. Vegetaţia caracteristică 

acestui tip de habitat este deosebit de 

importantă în prevenirea inundaţiilor 

provocate de creşteri rapide. 

Monitorizarea şi educarea turiștilor. 

Măsurile de conservare a acestui tip de 

habitat trebuie să se refere la: prevenirea 

eroziunii solului; reducerea exploatării 

prundișului din albia râurilor; evitarea 

tăierii arborilor și arbuștilor; limitarea 

pășunatului, mai ales cu bovine  care 

determină degradarea solurilor, 

împiedică reinstalarea vegetației, 



 

 

 223 

contribuie la instalarea speciilor 

ruderale. In fond forestier, menţionarea 

în descrierea parcelară la  date 

complementare, a prezentei habitatului. 

6230* 

Pajişti bogate în 

specii de Nardus, 

pe substraturile 

silicioase ale 

zonelor muntoase 

Nu face obiectul. Păşunatul/ 

suprapăşunatul 

duc la deteriorarea 

habitatului . 

Nu face obiectul. Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul 

Interzicerea păşunatului.   

Monitorizarea şi educarea turiștilor.  

Se impune evitarea suprapăşunatului. 

6430 

Comunităţi de 

lizieră cu ierburi 

înalte higrofile de 

la nivelul 

câmpiilor până la 

cel montan şi alpin 

Nu face obiectul. Păşunatul/ 

suprapăşunatul 

duc la deteriorarea 

habitatului. 

Nu face obiectul. Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul. 

Interzicerea desecărilor, monitorizarea 

pășunatului.  

Monitorizarea şi educarea turiştilor. 

6510 

Pajişti de 

altitudine joasă cu 

Alopecurus 

pratensis, 

Sanguisorba 

officinalis 

Nu face obiectul. Păşunatul/ 

suprapăşunatul 

duc la deteriorarea 

habitatului. 

Nu face obiectul. Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul. 

Evitatea suprapăşunatului.  

Monitorizarea şi educarea turiştilor. 

6520 Fâneţe montane 

Nu face obiectul. Păşunatul/ 

suprapăşunatul 

duc la deteriorarea 

Nu face obiectul Turismul 

necontrolat 

degradează 

Acest tip de fânețe montane se 

caracterizează printr-o mare bogăție de 

specii  și sunt printre cele mai valoroase 
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habitatului. habitatul. din punct de vedere economic, excepție 

făcând subasociația Nardetosum strictae. 

Dintre speciile caracteristice putem 

menționa: Festuca rubra, Agrostis 

capillaris, Cynosurus cristatus, Phleum 

pratense, Lolium perenne, 

Arrhenatherum elatius, Dactylis 

glomerata, Trisetum flavescens, Festuca 

pratensis, Poa pratensis Medicago 

lupulina, Medicago minima, Trifolium 

ochrolucon, Trifolium alpestre, 

Trifolium montanum, Trifolium 

hybridum, Trifolium pratense, Lotus 

corniculatus, Trifolium repens, Plantago 

major, Equisetum arvense, Carum carvi, 

Carlina acaulis, Taraxacum officinale, 

Colchicum autumnale, Potentilla 

anserina, Alchemilla vulgaris, Achillea 

millefolium, Plantago lanceolata, 

Polygala vulgaris, Arnica montana, 

Plantago media, Gymnadenia conopsea, 

Platanthera bifolia, Helictotrichon 

decorum, Trollius europaeus ssp. 

europaeus, Gladiolus imbricatus.Se 
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recomandă cosirea acestora începând cu 

sfârşitul lunii iulie, când majoritatea 

speciilor componente au fructificat. 

Menținerea unei stări favorabile a 

acestui tip de habitat se poate realiza prin 

evitarea suprapășunatului, care conduce 

la degradarea pajiștilor și instalarea 

nardetelor,deja destul de frecvente în 

zona Parcului, mai ales în bazinul 

Cracăului; Cosirea se recomandă să se 

desfășoare după sfârșitul lunii iulie, când 

majoritatea speciilor au fructificat; 

controlul speciilor invazive și 

colonizatoare cum ar fi: Cirsium vulgare, 

Carduus acanthoides, Polygonum 

aviculare, Rumex alpinus, Capsella 

bursa-pastoris, Pteridium aquilinum, 

Taraxacum officinale, Juniperus 

communis, Picea abies ; speciile 

arbustive nu ar trebui să realizeze o 

acoperire mai mare de 5%. 

Monitorizarea şi educarea turiștilor. 
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91E0* 

Păduri aluviale 

cu Alnus glutinosa 

şi Fraxinus 

excelsior (Alno-

Padion, Alnion 

incanae, Salicion 

albae) 

Exploatarea acestora 

sau traversarea de 

către trasee de 

colectare a lemnului, 

duc la o degradare 

ireversibilă. 

Păşunatul/ 

suprapăşunatul 

duc la deteriorarea 

habitatului. 

Tăierile ilegale 

degradează habitatul. 

Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul. 

Interzicerea exploatării. Prevenirea 

păşunatului în pădure.  Monitorizarea şi 

educarea turiștilor. Prevenirea tăierilor în 

delict. 

91V0 

Păduri dacice 

de fag ( Symphyto-

Fagion) 

Nerespectarea 

regulilor silvice de 

exploatare privitoare 

la tehnologii, epoci, 

termene, etc duce la 

degradarea habitatului 

Păşunatul 

necontrolat şi 

trecerea turmelor 

prin arborete duce 

la degradarea 

habitatului. 

Tăierile ilegale 

degradează habitatul. 

Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul. 

Practicarea tehnologiilor de exploatare, 

recoltare a lemnului corespunzătoare şi  

lăsarea de lemne mort pe picior și la sol. 

Prevenirea păşunatului în pădure.  

Monitorizarea şi educarea turiștilor. 

Prevenirea tăierilor în delict. 

9130 

Păduri de fag de 

tip Asperulo-

Fagetum 

Nerespectarea 

regulilor silvice de 

exploatare privitoare 

la tehnologii, epoci, 

termene, etc duce la 

degradarea habitatului 

Păşunatul 

necontrolat şi 

trecerea turmelor 

prin arborete duce 

la degradarea 

habitatului. 

Tăierile ilegale 

degradează habitatul. 

Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul 

Măsuri silviculturale de conservare 

dinamică prin promovarea regenerării 

naturale a speciilor native in situ, lăsarea 

de lemne mort pe picior și la sol.  

Evitarea substituirii speciilor native cu 

specii ,,repede crescătoare” în zonele în 

care s-au făcut defrişări iraţionale, în 

vederea prevenirii fenomenelor de 

eroziune a solului. Promovarea unor 

metode şi tehnologii de exploatare a 

lemnuluicât mai puţin agresive pentru 
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ecosistemele forestiere. Interzicerea 

colectării necontrolate a speciilor de 

plante cu valoare economică. 

9170 
Stejăriş cu 

Galio-Carpinetum 

Nerespectarea 

regulilor silvice de 

exploatare privitoare 

la tehnologii, epoci, 

termene, etc duce la 

degradarea habitatulu 

 

Păşunatul 

necontrolat şi 

trecerea turmelor 

prin arborete duce 

la degradarea 

habitatului. 

Tăierile ilegale 

degradează habitatul. 

Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul. 

Păstrarea unei proporţii echilibrate între 

cele trei specii arborescente dominante 

respectiv carpen, gorun şi fag, astfel 

încât să se evite cărpinizarea.  

Menţinerea unei acoperiri ridicate a 

arboretului pentru a nu permite invazia 

unor specii alohtone, cum ar salcâmul. 

91Y0 

Păduri 

dacice de stejar şi 

carpen 

Nerespectarea 

regulilor silvice de 

exploatare privitoare 

la tehnologii, epoci, 

termene, etc duce la 

degradarea habitatului 

Păşunatul 

necontrolat şi 

trecerea turmelor 

prin arborete duce 

la degradarea 

habitatului. 

Tăierile ilegale 

degradează habitatul. 

Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul 

Practicarea tehnologiilor de exploatare, 

recoltare a lemnului corespunzătoare şi 

lăsarea de lemn mort pe picior și la sol. 

Controlul fluxului turistic, monitorizarea 

şi educarea turiştilor. 

9150 

Păduri 

medio- europene 

cu păduri  de fag 

de tip  

Cephalanterion – 

Fagion 

Nerespectarea 

regulilor silvice de 

exploatare privitoare 

la tehnologii, epoci, 

termene, etc duce la 

degradarea habitatului 

Păşunatul 

necontrolat şi 

trecerea turmelor 

prin arborete duce 

la degradarea 

habitatului. 

Tăierile ilegale 

degradează habitatul. 

Turismul 

necontrolat 

degradează 

habitatul. 

Utilizarea tehnologiilor de exploatare, 

recoltare a lemnului corespunzătoare şi 

lăsarea de lemn mort pe picior și la sol.. 

Evitarea păşunatului în pădure.  

Monitorizarea şi educarea turiștilor. 

Eliminarea tăierilor în delict. 

 

  



 

 228 

 

Bibliografie 

 

Aleksandrowicz K., Perzanowski K., Cătănoiu S., Deju R., (2009). Browse and ground flora 

supply in selected tree stands of Vânători Neamt Nature Park. Studies and Research in Vânători 

Neamt Nature Park, Vol.II, pp. 40-46., ISBN 978-973-7979-68-1. 

APETREI Gh. (1974).Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei din Valea Secului. Lucrare de 

licenţă, Fac. Biol. - Geogr., Iaşi. 

APPLETON M. (1998). Management Planning for Protected Areas: Support and 

facilitățion for plan development workshops. 

ARINTON M., (2005).Observations concerning the diversity of scarabs (Coleoptera, 

Scarabeidae) from Vânători Neamţ Natural Park. Studies and Research in 

VânătoriNeamţNaturalPark, vol.I. p. 36-41. 

BĂNĂŢAN-DUNEA I., CORPADE A.M., GROZEA A., NICOLIN A., CORPADE C., 

OSMAN A., BOSTAN C., CRISTA N.G., (2015). Ghid sintetic de monitorizare a speciilor 

comunitare de peşti din România, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-

606-17-0779-9,129 pp. 

BIELECKI W., PERZANOWSKI K., CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2005). Application of the 

mixture of detomidine and ketamine for immobilisation of European Bison (Bison bonasus L., 

1758). Studies and research in Vânători Neamţ Natural Park, Deju R.& Cătănoiu S. (editori), vol. 1, 

pp. 118-121, ISBN 973-87364-0-4. 

BIRIŞ I.A., APOSTOL B., LECA L., LORENŢ A., MARIN G., MERCE O., TEODOSIU 

M., DRĂGULESCU C., CRĂCIUNAŞ M., FRINK J.P., MATIS A., SZABO A., DEAK G., 

CIUBUC F., FRIM A., OLTEANU M., TOROK Z.C., (2013). Ghidul sintetic de monitorizare 

pentru habitatele de interes comunitar: tufărişuri, turbării şi mlaştini, stâncării, păduri.Editura 

Universitas, Petroşani, ISBN 978-973-741-345-1, 198 pp. 

BOBOESCU I., PÂRVULESCU L., DEJU R., (2010). Water mites (Acari, Hydrachnidia) 

from the Vânători Neamţ Nature Park (Romania). Studii şi cercetări, Universitatea “Vasile 

Alecsandri”, Biologie 19: 92-99. 

BORCEA P., (1958) - Contribution a l'etude zoogeographique des Coreidae (Hemiptera, 

Heteroptera) de la RPR. An. Şt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (serie noua), secţiunea II (Ştiinţe naturale), 

Tom IV, Fasc. 2, pg. 343-354.  



 

 229 

BRÂNDZĂ D., (1879-1883). Prodromul Florei Romane.  Tip. Academiei Române, 

Bucureşti. 

BRÂNDZĂ N., SOLACOLU TH., (1932).Contribution à l’étude des Gasteromycètes de 

Roumanie.Publ. Soc. Nat. Rom., XI. 

BURDUJA C. şi colab., (1956).Contribuţii la cunoaşterea pajiştilor naturale din Moldova 

sub raport geobotanic şi agroproductiv. St. cerc., Anal. Şt. Agr., Fil. Iaşi Acad. Rom., 7(1): 83-119. 

BURDUJA C., CHIFU T., (1974).Flora şi vegetaţia Pădurii Dumbrava, Vânători – 

Neamţ.St. şi Cerc. Şt., Geol.- Geogr.- Biol., Bot.- Zool., Muz. Şt. Nat. Piatra Neamţ, II, 161-

172.BUREL, F., (1992). Effect of landscape structure and dynamics on species diversity  in 

hedgerow networks. Landscape Ecology, 6(3): 161-174. 

CAMBROUX I., SCHWOERER C., (2007).Evaluarea statutului de conservare a 

habitatelor și speciilor de interes comunitar din România – ghid metodologic, Editura Balcanio, 

Timișoara, România. 

CARADJA A., (1900).Bul. Soc. Şt., 9,1, 110-168. 

CARADJA A., (1903). Idem, 12, 5-6,612-619. 

CARADJA A., (1905). Idem, 14, 1-2, 227-243. 

CARADJA A., (1929).Iris, 43, 41-65. 

CARADJA A., (1932).Bul. Soc. Şt., 15,1-2, 35-46. 

CĂPUŞE I., (1968). Insecta, Fam. Tineidae.Fauna R.S.R., Ed. Acad., 11 (9): 1- 464.  

CĂTĂNOIU S., DEJU R., OLECH W., PERZANOWSKI K., (2004). Situation of breeding 

the European bison in Romania and program of bison reintroduction at Vânători Neamţ. European 

bison conservation, Białowieża, 2004: 31-36. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2005). Ţinutul Zimbrului – 10 argumente, 16 pp., ISSN 1841-

6756. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R. (editori şi autori), (2006). Ţinutul Zimbrului – Manual pentru 

discipline opţionale, 65 pp., Ed. Nona, Piatra Neamţ, ISBN 073-7979-29-X. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R. (editori), (2006). Proceedings of the Workshop European bison 

and local communities in Carpathians Mountains, 50 pp., Ed. Nona, ISBN (10) 973-7979-34-6, (13) 

978-973-7979-34-6. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2006). Monitoring of the European bison using radio telemetry. 

Studii şi comunicări, Muz. Şt. Nat. Ion Borcea Bacau, vol.21:468-47. 



 

 230 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2006). The certification of forest management – a step for 

sustainable development of VânătoriNeamNaturePark area. Studii şi comunicări, Muz. Şt. Nat. „Ion 

Borcea” Bacău, vol.21:512-513. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2007). Sustainable management of free European bison (Bison 

bonasus L., 1758) in Romania. Conservation strategy and action plan for Romania, 24 pp., Ed. 

Nona, Piatra Neamţ, ISBN 978-973-7979-46-9. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2008). The impact of European bison population over forest 

vegetation within the acclimatisation enclosure - The Vânători Neamţ Nature Park. Studii şi 

comunicări, Muz. Şt. Nat. “Ion Borcea” Bacău, 22:87-89. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2008). Monitoring of the European bison (Bison bonasus L., 

1758) using radio telemetry within the aclimatisation enclosure, in the Vânători Neamţ Nature 

Park. Studies of „Vasile Goldis‟ Univerity, Arad, Seria Ştiinţele Vieţii, vol.18, supp. 2008:109-111, 

ISSN 1584-2363. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2008). Strategia de conservare a speciei zimbru (Bison bonasus 

L., 1758) în România,24 pp., Ed. Nona, Piatra Neamţ, ISBN 978-973-7979-54-4. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2008). Rezervaţiile de zimbri din România. Istoric. Prezent. 

Viitor, 4 pp. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2009). Diversitatea biologică a Parcului Natural Vânători 

Neamţ – Lista speciilor, 94 pp., Ed. Nona, Piatra Neamţ, ISBN 973-7979-66-4, 978-973-7979-66-7. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2009). Immobilisation of European bison (Bison Bonasus L., 

1758) in Romania. Studii şi cercetări, Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău, Biologie 17: 92-99. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (2010). Poveştile păsărilor, 60 pp., Editura Cetatea Doamnei, 

Piatra Neamţ, ISBN 978 -606-8136-60-8. 

CĂTĂNOIU S., DEJU R., (editori), (2010). Schimbări climatice – Manual pentru discipline 

opţionale, 40 pp., Editura Pim, Iasi, ISBN 978-606-13-0007-5. 

CĂTĂNOIU  S., DEJU  R., (2013) . Reintroducerea zimbrului in Romania. Contribuţii ale 

Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva la gestionarea durabilă a fondului forestier administrat şi la 

valorificarea superioară a produselor şi funcţiilor pădurilor. Simpozion naţional (2013, Bucureşti), 

Machedon, I. (editor), Editura Silvică, Voluntari, IV:105-109, ISBN 978-606-8020-27-3. 

CHIFU T., (1967). Contribuţii la studiul macromicetelor din nordul Depresiunii Neamţ. (I) 

An. st. Univ. Iaşi, XIII, f. 2, s. a II-a, biol. 

CHIFU T., (1970). Cercetări asupra macromicetelor din Depresiunea Neamţului. Teză  de 

doctorat. 



 

 231 

CHIFU T., (1971). Macromicete din Depresiunea Neamţului (II), Microbiol., SSB. 

Bucureşti II. 

CHIFU T., (1971).Macromicete din Depresiunea Neamţului, (III).Microbiol., SSB 

Bucureşti, 2: 175-186. 

CHIFU T., (1971). Macromicete din Depresiunea Neamţului, (IV).Com. şt.,Inst. Pedag. Iaşi, 

379-387. 

CHIFU T., (1972). Cercetări micocenologice în asociaţia Abietum Dacicum din 

Depresiunea Neamţului, St. şi Com., Muz. Şt. Nat. Dorohoi. 

CHIFU T., (1972). Cercetări micocenologice în asociaţia Querco petraeae - Carpinetum din 

Depresiunea Neamţului, Studii şi comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău. 

CHIFU T., (1973). Cercetări micocenologice în asociaţia Abieti - Fagetum din Depresiunea 

Neamţului, Lucr. şt. Staţ. "Stejarul" Pângăraţi; 

CHIFU T., (1973). Cercetări micocenologice în asociaţia Carpino - Fagetum din 

Depresiunea Neamţului, St. şi cerc. şt., Institutul Pedagocic Bacău; 

CHIFU T., (1973) - Mycocoenological researches in Fagetum carpaticum association from 

Neamţ Depresion. Rév. Roum. Biol., Série Bot., 18 (2): 73-82. 

CHIFU T., (1974). Conspectul plantelor cormofite din Bazinul pârâului Nemţişor, jud 

Neamţ, St. şi cerc. Geol. - Geogr. - Biol., Muz. Şt. Nat. Piatra Neamţ, bot. - zool., II. 

CHIFU T., (1978)Macromycètes des près naturels du basin de la rivière Neamţ. Trav. Mus. 

Hist. Nat. ”Gr. Antipa”, 19: 201-202, Bucureşti. 

CHIFU T., (1978) - Recherches mycocénologiques dans l’association Alnetum glutinosae de 

la vallée du Nemţişor. Trav. Mus. Hist. Nat. “Gr. Antipa”, 19: 203-205, Bucureşti. 

CHIFU T., TOMA M., (1966) . Macromicete noi şi rare din România. An. Şt., Univ. “Al.I. 

Cuza” Iaşi, XII, f. 2, s.II-a, Biol.: 405-406. 

CHIFU T., TOMA D., DĂSCĂLECU D., (1971). Contribuţii la cunoaşterea 

macromicetelor din Moldova, nota a IV-a, Comunicări ştiinţifice, Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, Institutul 

Pedagogic; 

CHIFU T. şi colab., (1973).Conspectul plantelor cormofite din bazinul Pârâului Nemţişor. 

St. cerc., Geol.-Geogr.-Biol., Bot.-Zool., Muz. Şt. Nat. Piatra Neamţ, II, 85-107. 

CHIFU T., ŞTEFAN N., (1973). Cercetări fitocenologice asupra pajiştilor naturale din 

Valea Nemţişorului, Lucr. Staţ. "Stejarul", Ecol. ter. şi genet., Pângăraţi. 

CHIFU T., ŞTEFAN N., (1973). Cercetări fitocenologice în pădurile din Valea 

Nemţişorului, judeţul Neamţ, St. şi comunic., St. nat. III, Muzeul judeţean Suceava; 



 

 232 

CHIFU T. şi colab., (1987).Flora şi vegetaţia Judeţului Neamţ. Mem. secţ. şt. Acad. Rom., 

10 (1): 281-302. 

CHIFU T., MITITELU D., DĂSCĂLESCU D., (1989). Flora şi vegetaţia jud. Neamţ., 

Mem. Secţ. şt. Acad. Rom., X, 1, Bucureşti; 

CHIRIŢĂ C., (1967).Solurile României : cu un determinator în culori, Editura Agro-Silvică, 

Bucureşti; 

CZEKELIUS D., (1897). Verh. Mitt. Sieb. Vereins Hermanstadt, 47, 1-78. 

CZEKELIUS D., (1903). Idem, 53, 1-3. 

CZEKELIUS D., (1908). Idem, 58, 153-164. 

CZEKELIUS D., (1917). Idem, 67, 1-48. 

DAUBER, J., HIRSCH, M., SIMMERING, D., WALDHARDT R., OTTE A., WOLTERS, 

V., (2003).Landscape structure as an indicator of biodiversity: matrix effects on species richness. 

Agricultural Ecosystems Environment, 98: 321–329. 

DĂSCĂLESCU D., şi colab., (1979). Aspecte ale vegetaţiei pajiştilor naturale din Bazinul 

Tarcăului şi Nemţişorului. Anuar. Muz. Şt. Nat. Piatra Neamţ, 69-80. 

DAHLBERG A., CRONEBORG H., (2006)Threatened fungi in Europe. Nature and 

environment, no. 136, 132 p. 

DIHORU Gh., DIHORU Al., (1994) - Plante rare, periclitate şi endemice în flora României 

– lista roşie.Acta Botanica Horti Bucurestiensis, Lucrările Grădinii Botanice, Bucureşti, 1993-

1994:173-197.  

DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU M., MIHĂILESCU S., BIRIŞ I.V., 

(2005). Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, Bucureşti, 2005, 496 pp, ISBN 973-

96001-4-X. 

DUDLEY, N., (editor), (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management 

Categories,   Gland, Switzerland: IUCN., 86pp. 

DUDLEY, N. (2008). Guidelines for applying protected area management categories. Iucn. 

doi:10.2305/IUCN.CH.2008.PAPS.2.en; 

ECCB, (1995).Red Data Book of European Bryophytes. European Committee Conservation 

of Bryophytes. 291 pp, Trondheim, Norway.  

FRĂSINEANU MIHAELA, (2008). Râurile României, Edit. Fundaţiei România de Maine, 

Bucureşti; 

GHIURCĂ D., (2005). – Researches on the amphibian populations in Vânători Neamţ 

Natural Park. Studies and Research in VânătoriNeamţNaturalPark, vol.I. p. 75-82. 



 

 233 

GORIUP P., (2008). Natura 2000 in Romania. Species Fact Sheets,2008, 502 pp.; 

GRECESCU  D., (1876).O erborizaţie de la Mânăstirea Agapia, Văratec şi Neamţ, Rev. 

Contemp. Şt., 8. 

GRECESCU  D., (1898). Conspectul Florei României, Tipografia Dreptatea, pg. 835. 

Bucureşti. 

GRIGORAŞ, C., VLĂDUŢ, ALINA, BOENGIU, S., GRIGORAŞ, ELENA NARCISA, 

(2006).Solurile României, Edit. Universitaria, Craiova. 

GRINŢESCU Gh., (1908).Flora şi distribuţia ei în etajul bradului, fagului şi stejarului din 

judeţul Neamţ,. Rev. Farmacia, Bucureşti. 

GROSU A. V., (1983).Ordo Sylommatophora, nr. 4: Subfam. Arionacea, Zonitacea, 

Ariophantacea şi Helicacea. Gasteropoda Romaniae. Editura Litera, Bucureşti. 

GROSU A. V., (1987).Subclasa Pulmonata, Ordo Basommatophora, Sylommatophora. 

Gasteropoda Romaniae. Editura Litera, Bucureşti. 

HANNON, S.. (2005). Effect of Stand versus Landscape Level Forest Structure on Species 

Abundance and Distribution. Sustainable Forest Management Network, Edmonton, Alberta, 47 pp. 

HUTCHINGS, M.J., JOHN, A.E., STEWART, A.J.A., (editors), (2000). The Ecological 

Consequences of Environmental Heterogeneit. The 40th Symposium of the British Ecological 

Society,  University of Sussex,  Cambridge University Press, Cambridge, 434 pp. 

IONESCU O., IONESCU G., JURJ R., CAZACU C., ADAMESCU M., COTOVELEA 

A.,PAŞCA C., POPA M., MIREA I., SÎRBU G.,CHIRIAC S., POP M., ATTILLA Ş., DEJU R., 

(2013). Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile de mamifere de interes comunitar din 

România. Seria V Norme, îndrumări şi recomandări tehnice, Editura Silvică, Braşov, 2013, ISBN 

978-606-8020-37-2, 236 pp. 

IONESCU V., (1968).Cercetări asupra ordinului Symphita (Hymenoptera, Phytophaga) în 

Moldova. Lucr. Staţ. Cerc.  biol., geol. geogr. „Stejarul”, I, Piatra Neamţ. 

IORDACHE I., (1999).Studiul complex al ariilor protejate din Moldova şi a situaţiei lor 

actuale (judeţul Neamţ), Contract cercetare 44, Cod 77,  p. 3-16, 38-44. 

IORDAN I., (2009).Geografia utilizării terenurilor (categorii geografice de terenuri), Edit. 

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 

IORGU S., I., (2015). Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de 

interes comunitar din România, Bucureşti, ISBN 978-606-92462-3-8, 159 pp. 

KOLLMANN J., SCHNEIDER, B., (1999). Landscape structure and diversity of fleshy-

fruited species at forest edges. Vegetatio, 144 (1): 37-48. 



 

 234 

LĂCĂTUŞU M., FILIPESCU C., (1989).Insecta, Hymenoptera, Familia Braconidae, partea 

generală şi subfamiliile: Cardiochilinae, Microgasterinae, Acaelinae şi Miracinae.Fauna R.S.R.vol. 

IX, fasc. 11, Edit. Acad. R.S.R., p. 1-320. 

LEHRER A. Z., (1958) .Diptera Brachycere din R.P.R – Stratiomyidae, Sarcophagidae. 

Studiişi Cercetări Ştiinţifice, Biologie şi Ştiinţe Agricole, IX, Fasc. 1, Acad R.P.R.  

LEHRER A. Z., (1972).Catalog sistematic, sinonimic şi zoogeografic al subfamiliei 

Sarcophagidea (Diptera) din România II. Familia Calliphoridae. St. şi Com., 2: 402-428, Suceava. 

LEHRER A. Z., (1973).Diptere din colecţia prof. I. Nemeş.I. Familia Calliphoridae. Stud şi 

Com. Suceava, p. 523-527. 

MANCI O. C., (2005).Preliminary study on the dragonfly (Insecta: Odonata) fauna from the 

Vânători-Neamţ Natural Park. Studies and Research in VânătoriNeamţNaturalPark, vol.I. p. 36-41. 

MACHEDON I., (1996). Funcțiile de protecție ale pădurilor, evaluare economică. Editura 

Ceres, București 

MANN J., (1866). Verh. Zool. Bot. Cesel. Wien, 16, 321-361. 

MARCOCI C. N., MITITIUC M., (2001).Researches on the lichen flora from National Park 

Vânători. An. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, Tomul XLVII, S. II, Biologie Vegetală, pag. 123-127. 

MARCOCI C. N., (2005).New data regarding the corticolous and terricolous lichens from 

Vânători Neamţ Natural Park. Studies and Research in VânătoriNeamţNaturalPark, vol.I. p. 20-27. 

MIHĂILESCU S., ANASTASIU P., POPESCU A., ALEXIU V.F., NEGREAN G.A., 

BODESCU F., MANOLE A., ION R.G., GOIA I.G., HOLOBIUC I., VICOL I., NEBLEA M.A., 

DOBRESCU C., MOGÎLDEA D.E., SANDA V., BIŢĂ- NICOLAE C.D., COMĂNESCU P., 

(2015). Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România, Editura 

Dobrogea, Constanţa, 2015, ISBN 978-606-565-079-4, 120 pp. 

MIHĂILESCU S., STRAT D., CRISTEA I., HONCIUC V., (2015). Raportul sintetic 

privind strarea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România, Editura 

Dobrogea, Constanţa, 2015, ISBN 978-606-565-088-6, 280 pp.  

MIHĂILESCU V., (1969).Geografia fizică a României, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti. 

MITITELU D., (1993).Vegetaţia rezervaţiilor naturale eminesciene. St. şi Cerc., Muz. Şt. 

Nat., Piatra Neamţ, 65-81. 

MOUNTFORD O., GAFTA D., ANASTASIU P., BARBOS M., NICOLIN A., 

NICULESCU M., OPREA A., (2008). Natura 2000 in Romania. Habitats Fact Sheets, 243 pp. 

NAGLER C., VERB M., (1970).Parnopidae, Bittacidae, Chrysopidae şi Syrphidae în 

colecţia Muzeului de Ştiinţele din Piatra Neamţ. Stud. şi Cercet., 1: 358-361.  



 

 235 

NEMEŞ I., (1971) . Contribuţii la cunoaşterea lepidopterelor din judeţul Neamţ (Partea I : 

AGAPIA). 

NEMEŞ I., DĂNILĂ I., (1970).Catalogul colecţiei de Lepidoptere "Alexei Alexinschi" de la 

Muzeul Judeţean Suceava. Pars I, Fam. Micropterygidae - Fam. Zygaenidae. Stud. şi Com.Şt. Nat., 

Muzeul Judeţean Suceava 1: 133-264. 

NICULESCU V. E., (1963) .Insecta, Lepidoptera, Fam. Pieridae. Fauna R.P.R., Ed. Acad. 

R.P.R., Bucureşti, vol. 11, fasc. 6.  

NICULESCU V. E., (1965).Insecta, Lepidoptera, Fam. Nymphalidae. Fauna R.P.R., Ed. 

Acad. R.P.R., Bucureşti, , vol. 11, fasc. 7. 

NOVAC GHE., (2009).Cadastru general. Sisteme informaţionale specifice domeniilor de 

activitate (cadastre de specialitate), Edit. Mirton, Timişoara; 

OLTEAN M., NEGREAN G., POPESCU A., ROMAN N., DIHORU GH., SANDA V., 

MIHĂILESCU S., (1994).Lista roşie a plantelor superioare din România. Studii, Sinteze, 

Documente de Ecologie, 1: 1-52, Bucureşti.  

ONOFREI Tr., (1970).Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei Culmii Pleşului. Lucrare de 

grad I, Fac. Biol.-Geogr., Iaşi. 

PAVEL V., (2005).Faunistical data of some dipterans (Ord. Diptera) from Vânători Neamţ 

Natural Park.Studies and Research in VânătoriNeamţNaturalPark, vol.I. p. 42-44. 

PĂDURE I., UNGUR A., (2006).Cadastre de specialitate, Universitatea „1 Decembrie 

1918”, Alba-Iulia.  

PÂRVULESCU L., PETROVICI M., (2005).Diversity of Crustacea fauna from Vânători 

Neamţ Natural Park. Studies and Research in Vânători Neamţ Natural Park, vol.I. p. 54-59. 

PEIU M., NEMEŞ I., (1968). St. cerc. Biol. S. zool., 20,2, 99-106. 

PETCU I. P., (1972).Ophioninae, Anomalinae şi Therioninae (Hymenoptera: 

Ichneumonidae) din colecţia I. Nemeş – Suceava. Nota I. St. şi Com., 2: 315-320, Suceava. 

PETROVICI M., ILUŢ I., PÂRVULESCU L., (2005).Diversity of bentonic invertebrates 

fauna from the rivers of the Vânători-Neamţ Natural Park, with special references at mayflies 

(Insecta: Ephemeroptera) and tricladids (Plathelminthes: Turbellaria).Studies and Research in 

VânătoriNeamţNaturalPark, vol.I. p. 60-73. 

POPESCU – GORJ A., (1964). Catalogue de la collection de Lépidoptères “Prof. A. 

Ostrogovich” du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” Bucarest. 293 p. 

POPESCU- GORJ A., DRĂGHIA I., (1967).  Idem 7, 181-212. 

POPESCU- GORJ A., NEMEŞ I., (1965). Trav. Mus. „Grigore Antipa”, 5,147-184. 



 

 236 

POPESCU-GORJ A., NICULESCU E., ALEXINSCHI A., (1958).Insecta: Lepidoptera: 

Aegeriidae. Fauna Romaniae. Edit Acad. R.S.R, 5 plates, 195 pp.   

POVOLNY D., (1964) - Deutsch. Ent. Zeitschr., 11, 4-5, 429-441. 

POVOLNY D., (1966) - Acta entom. Bohemoslovaca, 63, 2, 127-148. 

RUSU I., (2004), Pedologie : solurile României, Edit. Eurobit, Timişoara. 

RYSZKOWSKI, L., KĘDZIORA, A., (2004). Energetics of ecosystem and landscape 

changes. Ecological Questions, 5: 9-21. 

STANCIU, E., APPLETON, M.R.,(2013)Elaborarea planurilor de management pentru 

ariile protejate din Republica Moldova, ProPark. 

STĂNESCU D., DEJU R., (2005) Vânători Neamţ Natural Park's summery birds.Studies 

and Research in VânătoriNeamţNaturalPark, vol.I. p. 83-92. 

SUE STOLTON, MARC HOCKINGS, NIGEL DUDLEY, KATHY MACKINNON, TONY 

WHITTEN ŞI FIONA LEVERINGTON (2007), “Management Effectiveness Tracking Tool – 

Reporting Progress at Protected Area Sites:A II a ediţie. WWF International & The World Bank. 

ŞTEFUREAC I. TR., MIHAI GH., PASCAL P., BARABAŞ V.(1973) Conspectul 

briofitelor din Moldova.Studii şi comunicări, Muz. Şt. Nat. „Ion Borcea” Bacău, p.129-258. 

SZODORAY – PARADI F., SZODORAY – PARADI A., (2005) Results on investigation 

on bats fauna in Vânători Neamţ Natural Park and conservation status of the occuring bat species. 

Studies and Research in VânătoriNeamţNaturalPark, vol.I. p. 93-98. 

TĂNASE C., MITITIUC  M., (2002).La biodiversité des espèces des Champignons du Parc 

Natural Vânători-Neamţ.  An. şt., Univ.”Al. I. Cuza” Iaşi, XLVI, s. II-a, Biol.veget., 105-114. 

TOLOCAN A., (1999).Flora şi vegetaţia de pe valea Pârâului Secu. Lucrare de grad  I, Fac. 

Biol., Univ.”Al. I. Cuza” Iaşi.  

TOMOZII I. B., (2005).Contribution to the knowledge of Apoidea (Hymenoptera) from 

Vânători Neamţ Natural Park. Studies and Research in VânătoriNeamţNaturalPark, vol.I. p. 45-53. 

TOMOZII I. B., (2008). Contribuţii la studiul Andrenidelor (Insecta, Hymenoptera, 

Andrenidae) din România, d.p.d.v. faunistic, sistematic, biologic, ecologic şi economic. Teză de 

doctorat. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi. 

TORNBERG, R., (2000). Effect of changing landscape structure on the predator prey 

interaction between goshawk and grouse, PhD Thesis. University of Oulu, Finland, 1-36. 

TOROK Z., GHIRA I., SAS I., ZAMFIRESCU S, (2013). Ghid sintetic de monitorizare a 

speciilor comunitare de reptile şi amfibieni din România,Editura Centrul de Informare Tehnologică 

Delta Dunării, Tulcea, ISBN 978- 973-88117-6-8, 126 pp. 



 

 237 

TRIF C.R., FĂGĂRAŞ M.M., HÎRJEU N.C., NICULESCU M., (2015). Ghid sintetic de 

monitorizare pentru habitatele de interes comunitar (sărături, dune continentale, pajişti, apă dulce) 

din România, Bucureşti, ISBN 978-606-8066-51-6, 134 pp. 

TURNER, M.G., GARDNER R.H., O‟NEILL, R.V., (2001). Landscape Ecology in Theory 

and Practice. Springer-Verlag, New York, 398 pp. 

UJVARI. I., (1959), Hidrografia R.P.R, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti. 

UJVARI I., (1972), Geografia apelor României, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti. 

VLAICU M., CSABA J., DRAGU A., BORDA D., GORAN C., SZODORAY-PARADI F., 

NĂSTASE-BUCUR R., NIŢU E., MURARIU D., (2013). Ghid pentru monitorizarea stării de 

conservare a peşterilor şi speciilor de liliecide interes comunitar din România, Editura 

Andvertising, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-88510-2-3, 134 pp. 

VLAD R.G., BUCUR C., TURTICĂ M. (2013). Ghid practic pentru identificarea şi 

managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare, 2013, 106 p., ISBN 978-606-8484-08-2. 

WALDEN D., NOU S. (editors), (2008). Landscape Change Overview. KakaduNational 

Park Landscape Symposia Series, South Alligator Inn, KakaduNational Park, 147 pp. 

*** - Amenajamentele Ocoalelor Silvice Tg. Neamţ , Văratec si  Bisericesc Neamt. 

*** -  Flora României, 1952 - 1976, vol. I-XIII, Ed. Acad. Rom. 

 

 

 

 

 



 

 238 

Anexe la Anexă 

Anexa scrisă nr. 1 la planul de management. Prezentarea tipurilor de habitate forestiere întâlnite în Parcul Natural Vânători 

Neamţ, a corespondenţelor relevante și suprafețelor aferente  - conform amenajamentelor silvice în vigoare 

Nr. crt Denumire Cod Natura 2000 Palearctic Tipuri de păduri 
Suprafaţă 

-hectare- 

Procent din 

suprafaţă fond 

forestier 

% 

1. 

Păduri sud-est 

carpatice de molid 

(Picea abies), fag 

(Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu 

Pulmonaria rubra 

R 4101 

91V0 Dacian 

beech forest 

(Symphyto-

fagion) 

41.1 D212. 

Dacian 

Pulmonaria 

rubra fir –

beech forest 

1311 Amestec normal 

de răşinoase şi fag cu 

floră de mull (s) 

1321 Amestec de 

răşinoase  şi fag cu 

Rubus hirtus (s) 

1341 Amestec de 

răşinoase şi fag pe 

soluri schelete (m) 

1211 Molideto – brădet 

normal cu floră de mull 

(s) 

1241 Molideto- brădet 

pe soluri scheletice (m) 

2845,3 

 

 

137,8 

 

 

141,6 

 

 

365,4 

 

 

88,1 

10,83 

 

0,52 

 

 

0,54 

 

 

1,39 

 

0,33 

2. 
Păduri sud-est 

carpatice de molid 
R 4102 

9110 Luzulo-

Fagetum beech 

42.1323. 

Dacian 

1331 Amestec de 

răşinoase şi fag cu 

16 

 

0,06 
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(Picea abies), fag 

(Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu 

Hieracium 

rotundatum 

forests acidophile 

beech-fir 

forest 

Festuca altissima (m)   

3. 

Păduri sud-est 

carpatice de fag 

(Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu 

Pulmonaria rubra 

 

 

R 4104 

91V0 Dacian 

beech forest 

(Symphyto-

fagion) 

41.1 D212. 

Dacian 

Pulmonaria 

rubra fir –

beech forest 

2212 Brădeto-făget cu 

floră de mull de 

productivitate mijlocie 

(m) 

2111 Brădet normal cu 

floră de mull (s) 

2116 Brădet cu floră de 

mull  pe soluri 

scheletice cu substrat 

calcaros (i) 

2211 Brădeto-făget 

normal cu floră de mull 

(s) 

2213 Brădeto-făget cu 

floră de mull pe soluri 

scheletice (m) 

1842,7 

 

 

3111,78 

 

2 

 

 

8750,98 

 

 

18,7 

7,01 

 

 

11,84 

 

0,01 

 

 

33,29 

 

 

0,07 

4. 
Păduri sud-est 

carpatice de fag 
R 4106 

9110 Luzulo-

Fagetum beech 

41.1D14. 

Dacian 

2251 Brădeto-făget cu 

Vaccinium myrtillus şi 

6,6 

 

0,03 
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(Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu 

Hieracium 

rotundatum 

forests billbery – 

beech forest 

muşchi verzi (I-m) 

4161 Făget montan cu 

Vaccinium myrtillus (i) 

 

8,3 

 

0,03 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Păduri sud-est 

carpatice de fag 

(Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu 

Symphytum 

cordatum 

R 4109 

91V0 Dacian 

beech forest 

(Symphyto-

fagion) 

41.1D211. 

Dacian 

Dentaria 

glandulosa 

beech forest 

4111 Făget normal cu 

floră de mull (s) 

4114 Făget montan pe 

soluri scheletice cu 

floră de mull (m) 

4131 Făget montan cu 

Rubus hirtus (m) 

4231 Făget de dealuri 

cu Rubus hirtus (m) 

4565,4 

 

506,2 

 

527,3 

 

100,4 

17,37 

 

1,93 

 

2,01 

 

0,38 

6. 

Păduri sud-est 

carpatice de fag 

(Fagus sylvatica) si 

brad (Abies alba) cu  

Cephalanthera 

damassonium 

R4111 

9150 Medio – 

European 

limestone beech 

forest of the 

Cephalanterion -

Fagion 

41.1D41 

Dacian 

Epipactis 

beech forest 

4213 Făget de deal pe 

soluri superficiale cu 

substrat calcaros (i) 

17,1 0,07 

7. 

Păduri dacice de fag 

(Fagus sylvatica) şi 

carpen (Carpinus 

betulus) cu Dentaria 

R 4118 

9130 Asperulo-

Fagetum beech 

forests 

41.1D224 

Dacian 

Dentaria-

bulbifera 

4211 Făget de deal cu 

floră de mull (s) 

4311  Făgeto-cărpinet 

cu floră de mull (s) 

607 

 

441,4 

 

2,31 

 

1,68 
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bulbifera beech forest 2321 Făget montan 

amestecat (m) 

1,8 0,01 

8. 

Păduri dacice de fag 

(Fagus sylvatica) şi 

carpen (Carpinus 

betulus) cu Carex 

pilosa 

R 4119 

91V0 Dacian 

beech forest 

(Symphyto-

fagion) 

41.1D221 

Dacian 

Galium 

schultesii 

beech- 

hornbeam 

forests 

4321 Făgeto-cărpinet 

cu Carex pilosa (m) 
29 0,11 

9. 

Păduri dacice de 

gorun (Quercus 

petraea), fag (Fagus 

sylvatica) şi carpen 

(Carpinus betulus) 

cu Carex pilosa 

R 4123 

9170 Galio-

Carpinetum oak-

hornbeam forests 

41.2C14 

Dacian Carex 

pilosa- oak-

hornbeam 

forest 

 

5221 Goruneto-făget cu 

Carex pilosa (m) 

 

 

46,4 

 

 

0,18 

10. 

Păduri getice-dacice 

de gorun (Quercus 

petraea) cu 

Dentaria bulbifera 

R 4128 

91YO Dacian 

oak-hornbeam 

forests 

 

5111 Gorunet normal 

cu floră de mull (s) 

5113 Gorunet cu floră 

de mull (m) 

651,5 

 

191,2 

2,48 

 

0,73 

11. 

Păduri sud-est 

carpatice de anin alb 

(Alnus incana) cu 

Telekia speciosa 

R 4401 

91EO* Alluvial 

forest with Alnus 

glutinosa and 

Fraxinus 

44.214 

Easthern 

Carpathian 

grey alder 

9811 Aniniş cu Oxalis 

acetosella (m) 

9821 Anin alb pe 

aluviuni nisipoase şi 

13 

 

18,2 

0,05 

 

0,07 
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excelsior (Alno – 

Padion, Alnion 

incanae, Salicion 

albae) 

galleries prundişuri (m) 

12. 

 

 

 

 

 

Păduri dacice –

getice de lunci 

colinare de anin 

negru (Alnus 

glutinosa) cu 

Stellaria nemorum 

 

 

R 4402 

91EO* Alluvial 

forest with Alnus 

glutinosa and 

Fraxinus 

excelsior (Alno – 

Padion, Alnion 

incanae,  

Salicion albae) 

44.323 Pre-

Carpathian 

stream ash-

alder woods 

9722 Anin negru pur de 

productivitate 

superioară din regiune 

de dealuri (s) 

2,6 0,01 
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Anexa scrisă nr. 2 la planul de management. Descrierea principalelor trasee 

turistice din Parcul Natural Vânători Neamț 

 

1. Mănăstirea Sihla – Poiana Ciungi – Mănăstirea Văratec 

Durata: aprox 4 ore 

Dificultate: medie 

Marcaj: punct albastru în cerc alb. 

Altitudinea maximă: 940 metri 

Altitudinea minimă: 550 metri 

Lungime:  8,8 kilometri. 

Traseul este o relaxare pentru iubitorii de drumeţii, fiind presărat cu pante medii şi line, cu 

numeroase puncte de belvedere şi o floră foarte variată. Din  poiana Ciungi, în zilele cu vizibilitate 

bună, se poate admira masivul Ceahlău, toata valea Cracăului şi vatra satului Văratec. 

 

2. Mănăstirea Secu – Mănăstirea Agapia Veche 

Durată: 1½ -2 ore 

Marcaj: punct roşu cu bordură albă.  

Dificultate: mică 

Altitudinea maximă: 855 metri 

Altitudinea minimă: 540 metri 

Lungime:  3,9 kilometri. 

Descrierea generală a traseului: 

Traseul face legătura între Mănăstirea Secu şi Mănăstirea Agapia Veche; cu excepţia poienilor 

din apropierea mănăstirii Agapia Veche, traseul se desfăşoară numai prin pădure. Parcurgând acest 

traseu poţi observa diverse tipuri de arborete din punct de vedere al compoziţiei, vârstei; de asemenea, 

pe traseu se află izvoare, un observator vechi, arbori scorburoşi, iar în locurile deschise poţi admira 

panorame. 

 

3. Mănăstirea Sihla  - Mănăstirea Agapia  

Durata: aprox 2 ore pedestru sau 30 minute cu maşina 

Dificultate: mică 

Marcaj: triunghi albastru cu bordura albă. 

Altitudinea maximă: 940 metri 

Altitudinea minimă: 530 metri 

Lungime:  7,0 kilometri. 
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Acest traseu poate fi parcurs atât cu maşina cât şi pedestru şi face legătura între Mănăstirea Sihla 

şi Mănăstirea Agapia. 

 

4. Mănăstirea Agapia Veche – Mănăstirea Sihla 

Durată: 2 – 2 ½ ore 

Dificultate: mică 

Marcaj: cruce roşie în pătrat alb  

Altitudinea maximă: 940 metri 

Altitudinea minimă: 715 metri 

Lungime:  6,5 kilometri. 

Traseul porneşte de la Mănăstirea Agapia Veche, în amonte. În zonă se găsesc doua tipuri de 

marcaje turistice: 

a) Punct roşu în cerc alb, pentru traseul Mănăstirea Agapia Veche – Mănăstirea Secu. 

b) Cruce roşie în pătrat alb, pentru Mănăstirea Agapia Veche – Mănăstirea Sihla. 

După 20 de minute de mers se ajunge într-o poiană cu un punct de odihnă cu băncuţă. Ultimii 

300 de metri înainte de a ajunge aici sunt în pantă destul de mare. Imediat apare o potecă spre dreapta, 

care merge spre Mănăstirea Secu -  marcaj punct roşu în cerc alb, cu indicator pe care se specifică 

distanţa de 2,9 kilometri până la Mănăstirea Secu.  

În continuare se merge pe limita dintre Ocolul Silvic Văratec şi Ocolul Silvic Târgu Neamţ. Se 

trece pe lângă borna 164 din unitate de producţie III Agapia. Imediat după bornă urmează 250 – 300 

metri cu pantă destul de mare. Se ajunge într-un punct de belvedere, situat într-o poiană mare. Poteca 

merge în continuare pe limita dintre ocoale, având pădurea de răşinoase imediat în dreapta. 

 

5. Mănăstirea Sihla  - Mănăstirea Sihastria 

Durata: 1 – 1 ½ ore 

Dificultate: mică 

Marcaj: cruce albastră în pătrat alb 

Altitudinea maximă: 940 metri 

Altitudinea minimă: 610 metri 

Lungime:  3,5 kilometri. 

Descrierea generală a traseului: traseul face legătura între mănăstirea Sihla şi mănăstirea 

Sihăstria, din acest motiv este un traseu frecventat de turiştii pelerini şi călugări. Este un traseu ce se 

desfăşoară numai prin pădure, un traseu de coborâre sau de urcare în sens invers; la aproximativ 

jumătatea sa, traseul intersectează drumul forestier Alb Negru, drum ce face legătura între Mănăstirea 

Sihăstria, Mănăstirea Sihla şi Mănăstirea Agapia. 
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6. Mănăstirea Neamt – Schitul Pocrov – Sat Leghin 

Durata: 3-4 ore 

Dificultate: medie 

Marcaj: Cruce galbenă în pătrat alb 

Altitudinea maximă: 670 metri 

Altitudinea minimă: 486 metri 

Lungime:  6,0 kilometri. 

Porţiunea de traseu dintre Mănăstirea Neamț şi schitul Pocrov se poate parcurge şi cu maşina 

urmărind drumul forestier, aceasta când drumul este uscat. 

 

7. Cetatea Neamțului  - Monumentul Eroilor 

Durată:  1 oră 

Dificultate: mică 

Marcaj: triunghi roşu cu bordură albă  

Altitudinea maximă: 565 metri 

Altitudinea minimă: 468 metri 

Lungime:  3,4 kilometri. 

Traseul face legătura între Monumentul Eroilor şi Cetatea Neamţului. Parcurgând acest traseu se 

poate admira o panoramă a oraşului Târgu Neamţ, dar şi frumuseţile naturii. O parte a traseului se 

suprapune cu traseul „Cetatea Neamţului – Staţiunea Oglinzi”, respectiv partea din apropierea cetăţii 

medievale. Este un traseu în care alternează porţiunile de urcuş şi porţiunile de coborâş, proporţia dintre 

acestea fiind aproximativ egală. 

 

8. Cetatea Neamtului – Staţiunea Oglinzi 

Durată:  1 oră 

Dificultate: mică 

Marcaj: pătrat alb cu dungă o dungă roşie, verticală, în mijloc 

Altitudinea maximă: 535 metri 

Altitudinea minimă: 408 metri 

Lungime:  2,5 kilometri. 

Traseul urmărește o porțiune a traseului „Cetatea Neamţului – Monumentul Eroilor”, la un 

moment dat despărţindu-se, loc în care traseul „Cetatea Neamţului – Oglinzi ” merge înainte, iar traseul 

Cetatea Neamţului – Monument merge în dreapta. 
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9. Mănăstirea Sihla – Peştera Sfânta Teodora - Schitul Daniil Sihastru – Capăt sat Mitocu Bălan 

 

Durată:  1½ - 2 ore 

Dificultate: medie 

Marcaj: punct galben în cerc alb 

Altitudinea maximă: 535 metri 

Altitudinea minimă: 408 metri 

Lungime:  4,1 kilometri. 

Descrierea generală a traseului: Traseul face legătura între Mănăstirea Sihla, Peştera Sfânta 

Teodora şi Schitul Daniil Sihastru, pe de o parte, şi între Schitul Daniil Sihastru şi satul Mitocu Bălan, 

pe de altă parte. Pe acest traseu se găsesc locuri cu stâncării, la Râpa lui Coroi,  poieni, locuri propice 

observării cerbului, căpriorului, râsului sau ursului. Partea de la Peştera Sfânta Teodora la Schitul 

Daniil Sihastru este frecventată de turiști pelerini, în timp ce partea de la Schitul Daniil Sihastru la 

Mitocu Bălan este mai liniştită, şansele de a surprinde speciile sălbatice fiind mai mari. 

 

10. Cetatea Neamțului – Izvorul Slatina 

Durată:  1½ - 2 ore 

Dificultate: mică 

Marcaj: triunghi roşu cu bordură albă  

Altitudinea maximă: 610 metri 

Altitudinea minimă: 420 metri 

Lungime:  5,7 kilometri. 

Acest traseu leagă două obiective de interes istoric, unul de notorietate – Cetatea Neamțului, altul 

mai puțin cunoscut – Izvorul Slatina. Este un traseu în care alternează porţiunile de urcuş şi porţiunile 

de coborâş. 

 

11. Traseu educaţional - Birdwatching în Parcul Natural Vânători Neamţ 

Traseul are 3 variante, toate fiind marcate cu acelasi tip de marcaj, pătrat roşu cu bordura 

albastră, cu dimensiunile de 10 centimetri x 10 centimetri, iar grosimea este de 2 centimetri. 

  a)   Prima variantă a traseului are ca punct de plecare capătul  dinspre comuna Vânători al 

Rezervatiei „Dumbrava‟ (altitudine 440metri, coordonate Stereo 70 : 595685.671 ; 637702.207.), iar ca 

punct de sosire Centrul de Vizitare PNVNT (altitudine 470 metri, coordonate Stereo 70 : 593047.719 ; 

638104.987 ). Altitudinea maximă atinsă pe parcursul acestui traseu este de  792metri, iar altitudinea  

minimă este de 440 metri. Lungimea traseului este de 14 kilometri, distanța ce poate fi parcursă în  5 – 

6 ore. Traseul străbate Rezervația „Dumbrava” ( arboret de stejar pedunculat cu exemplare atingând 

200 ani), trece pe lângă Centrul de Vizitare al PNVNT și tarcul de aclimatizare al zimbrilor, ajunge în 
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pădurile de răşinoase din apropierea schitului Pocrov (altitudine 670 metri, coordonate Stereo 70 : 

589882.501 ; 638766.464 ), coboară pe pârâul Maghernița până la Mănăstirea Neamţ, trece printr-o 

zonă cu faneţe până la schitul Cărbuna,  coboară printr-o faneaţă  cu exemplare bătrane de stejar până în 

dreptul grădinii zoologice „Dragoş Vodă” şi mai apoi pe langă liziera până la Centrul de Vizitare al 

Parcului Natural Vânători Neamţ.  

b)  A doua varianta de traseu  porneşte de la Centrul de Vizitare (altitudine 470 metri, coordonate 

Stereo 70 : 593047.719 ; 638104.987 ), pe langă grădina zoologică, (altitudine 460 metri, coordonate 

Stereo 70 : 592838.747 ; 639297.936 ) urcă la schitul Cărbuna (altitudine 490 metri, coordonate Stereo 

70 : 593939.268 ; 640203.231 ), mai apoi pe la pârâul lui Niţă, pe liziera pădurii, pe deasupra satului 

Nemţisor, de unde coboară, pana la pădurea Dumbrăvii (altitudine 440 metri, coordonate Stereo 70 : 

595269.586 ; 637627.389), unde se intersectează cu prima varianta a traseului. Altitudinea maximă 

atinsă pe parcursul acestui traseu este de  581metri, iar altitudinea  minimă este de 428 metri. Lungimea 

traseului este de 13,0 km, distanța ce poate fi parcursă  în  4 ½ - 5 ore.   

c) A treia varianta a traseului  porneşte din dreptul poienii Grajduri (altitudine 612 metri, 

coordonate Stereo 70 : 591233.239 ; 638081.895), se intersectează cu DN 15, apoi coboară pe valea 

Secului  trecând pe langă mănăstirile Secu (altitudine 540 metri, coordonate Stereo 70 : 589834.916 ; 

634035.393), unde face legatura cu traseul Secu- Agapia Veche și Sihăstria (altitudine 612 metri, 

coordonate Stereo 70 : 588693.986 ; 631280.523) făcând astfel legătura cu traseul Sihăstria-Sihla.  

Altitudinea maximă atinsă pe parcursul acestui traseu este de  612m, iar altitudinea  minimă este 

de 470 metri. Lungimea traseului este de 9,0 km, distanţa ce poate fi parcursă in  2 ½ - 3 ore.   

Toate cele trei variante de traseu sunt practicabile pe tot parcursul anului, fiind necesar un minim 

de echipament. 

 

12. Traseu tematic – Pe urmele zimbrilor 

Durată:1-1½ ore 

Dificultate : mică 

Marcaj: triunghi albastru cu bandă albă 

Altitudinea maximă: 560 metri 

Altitudinea minimă: 475 metri 

Descriere traseu: Traseul tematic ”Pe urmele zimbrilor”, este un traseu circular care străbate 

partea inferioară a țarcului de aclimatizare pentru zimbri, având ca punct de plecare sediul 

Administrației Parcului Natural Vânători Neamț. Pe traseul sunt amplasate panouri cu informații despre 

zimbru și facilități (observator, pavilion, pasarelă suspendată) de observare a zimbrilor în semilibertate. 

 

13. Traseu tematic – Prin pădurea de foioase 

Durată: ½ - 1oră 



 

 248 

Dificultate: mică 

Marcaj: triunghi galben cu bandă albă 

Altitudinea maximă: 500 metri 

Altitudinea minimă: 475 metri 

Lungime: 1200 metri 

Descriere traseu: Traseul ”Prin pădurea de foioase” are ca punct de plecare sediul Administrației 

Parcului Natural Vânători Neamț, trece pe lângă țarcul de aclimatizare al zimbrilor în semilibertate 

având ca punct final Grădina Zoologică Dragoș Vodă. Pe traseu sunt amplasate panouri cu informații 

despre biodiversitatea forestieră zonei. 

 

14. Traseu educativ : Cetatea Neamțului destinație ecoturistică 

Traseul pornește din orașul Târgu Neamț până la Cetatea Neamțului. Pe aleea de acces spre 

fortificație medievală sunt amplasate panouri cu istoria Cetății Neamțului. 

 

15. Traseu educativ: Pe urmele vânătorilor de munte 

Traseul are trei variante, una pornește din orașul Târgu Neamț, una de la Cetatea Neamțului și 

una de la Băile Oglinzi, toate ajung la Monumentul Vânătorilor de Munte. Sunt amplasate 7 panouri 

tematice privitoare  la  istoria  vânătorilor de munte. 
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Anexa  desenată nr. 1 la planul de management.  Localizarea Parcului Natural Vânători Neamţ 
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Anexa desenată nr. 2 la planul de management. Distribuţia ocoalelor silvice 
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Anexa desenată nr. 3 la planul de management. Distribuţia fondurilor cinegetice 
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Anexa desenată nr. 4 la planul de management. Zonele de linişte ale vânatului 
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Anexa desenată nr. 5 la planul de management. Zonarea internă conform OUG 57/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 254 

Anexa  desenată nr. 6 la planul de management. Distribuţia păsărilor cuibăritoare pe tipuri de arborete 
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Anexa  desenată nr. 7 la planul de management - Distribuţia habitatelor forestiere Natura 2000 

 

 

 


