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“DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI PENTRU PARCUL NAŢIONAL CEAHLĂU” 

 
Consiliul Judeţean Neamţ implementează proiectul “Dezvoltarea managementului pentru Parcul 

Naţional Ceahlău“- cod SMIS CSNR 16692, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în 
cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul se va implementa în perioada 1.10.2010 – 
31.03.2013. Valoarea totală a proiectului este de 4.618.635 lei, din care 2.991.139 lei reprezintă co-
finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională iar 879.711 lei contribuţia beneficiarului.  
 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui management eficient al Parcului Naţional 
Ceahlău, în vederea conservării biodiversităţii, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună 
salbatică existente în aria naturală protejată. 
 

Obiective specifice: 
1. Eficientizarea managementului Parcului Naţional Ceahlău prin revizuirea şi aprobarea planului de 
management, orientată spre protecţia speciilor şi habitatelor; 
2. Asigurarea infrastructurii de vizitare-informare a Parcului Naţional Ceahlău; 
3. Creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale limitrofe şi vizitatorilor Parcului Naţional 
Ceahlău cu privire la protecţia biodiversităţii;   
4. Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei ariei prin participarea la activităţi de instruire în 
managementul ariilor naturale protejate. 
 

Principalele activităţi: 
• Elaborare studii ştiintifice de inventariere şi cartografiere; 
• Revizuire şi aprobare plan de management; 
• Elaborare proiect tehnic aferent construirii infrastructurii de informare;  
• Construire şi dotare infrastructură de vizitare-informare a Parcului Naţional Ceahlău, dirigenţie de 

şantier; 
• Analiza factorilor interesaţi şi informare pentru facilitarea implementării planului de management; 
• Diseminare şi conştientizare; 
• Evaluare grupuri ţintă pentru determinarea evoluţiei gradului de conştientizare; 
• Participare la sesiuni de instruire; 
• Activităţi de management al proiectului. 

 
Gruprile ţintă: 

• Vizitatorii; 
• Şcolile generale din arealul proiectului;  
• Deţinătorii de terenuri; 
• Locuitorii din zona învecinată;  
• Administraţia publică locală. 

 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la implemetarea acestui proiect vă rugăm să contactaţi: 
Consiliul Judetean Neamt 
Adresă:  str. Alexandru cel Bun nr.27, Piatra Neamţ 
Telefon: 0233/212890, Fax: 0233/211569, cons.judetean@cjneamt.ro 
Persoana de contact: Anca Afloarei – manager proiect      
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