
Plan de lucru pentru anul 2016 

 

Tema: Biodiversitate și peisaj 
 

Obiectiv Activități Prioritate Parteneri de implementare Termen Observații 

1 2 3 

Conservarea 

biodiversității 

Completarea inventarierii habitatelor, 

florei și faunei. Inventarierea și 

cartarea impactului antropic asupra 

masivului. 

X   Instituții de cercetare și/sau 

specialiști în domeniu; APM Neamț; 

Permanent  

Monitorizarea stării de conservare a 

speciilor de floră și faună. 

X   Instituții de cercetare și/sau 

specialiști în domeniu; 

Permanent  

Monitorizarea și intervenția în scopul 

menținerii habitatelor în stare 

corespunzătoare. 

X   Instituții de cercetare și/sau 

specialiști în domeniu; 

Permanent  

Monitorizarea și reglementarea 

activităților de vânătoare și 

prevenirea braconajului. 

X   APM Neamț; 

Garda de Mediu Neamț; 

Direcția Silvică Neamț; 

Voluntari; Gestionari fonduri 

cinegetice; 

Permanent  

Monitorizarea exploatărilor forestiere 

pentru a verifica respectarea 

regulamentelor în vigoare și 

prevenirea tăierilor ilegale. 

X   APM Neamț; 

Garda de Mediu Neamț; 

Direcția Silvică Neamț; 

Voluntari; Garda forestieră; 

Permanent  

Monitorizarea lucrărilor privind 

amplasarea unei construcții ca baza 

Salvamont și punct de lucru DAPNC. 

X   APM Neamț; 

Salvamont Neamț; 

Voluntari/Turiști; 

Consiliul Județean; 

Permanent  

Supravegherea lucrărilor de 

amplasare a scărilor spre Vârful 

Toaca și a unui punct de Belvedere. 

X   APM Neamț; 

Voluntari/Turiști; 

Consiliul Județean; Salvamont 

Neamț; 

Permanent  

 Monitorizarea stării de degradare a X   Instituții de cercetare și specialiști în Trim. II și  



pășunilor de pe teritoriul Masivului 

Ceahlău. 

domeniu; 

Administrații publice locale; 

Asociații crescători de animale; 

APM Neamț; 

III 

 Monitorizarea activității stânilor și a 

respectării studiilor silvo-pastorale 

X   Instituții de cercetare și specialiști în 

domeniu; 

Administrații publice locale; 

Asociații crescători de animale; 

Trim. II și 

III 

 

 Atragere fonduri europene prin 

POIM în vederea inventarierii și  

cartării habitatelor, speciilor de floră 

și faună sălbatică pe teritoriul sitului 

ROSPA0129 Masivul Ceahlău. 

X   Instituții de cercetare și/sau 

specialiști în domeniu; CJ Neamț;  

Permanent  

Conservare și 

protecție 

peisaj 

Verificarea stării panourilor de pe 

traseele. 

  X ONG-uri; 

Voluntari; 

Trim. III  

Monitorizarea activităților de 

refacere a traseelor turistice și 

eliminare a punctelor periculoase, 

afectate de eroziune. 

 X  Instituții de cercetare și/sau 

specialiști în domeniu; Salvamont 

Neamț; 

Trim. II/III  

Gestionarea deșeurilor și igienizare.  X  ONG-

uri;Voluntari;Cabane;Mănăstiri;Stații 

meteo; 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema:  Educație și conștientizare 

  Utilizare resurse naturale 
 

Obiectiv Activități Prioritate Parteneri de 

implementare 

Termen Observații 

1 2 3 

Cooperare și 

consultare cu 

comunitățile 

locale; 

 

 

Încurajarea și sprijinirea inițiativelor 

comunităților locale de valorificare a 

produselor tradiționale și a unor 

resurse naturale (fructe de pădure, 

plante medicinale etc.). 

X   Societăți comerciale; 

Administrații publice 

locale; Asociații 

crescători de animale; 

Ocoale silvice; 

Trim. IV  

Întâlniri cu comunitățile locale pentru 

a le prezenta regulamentul și Planul de 

management al PNC, aprobate prin 

OM. 

 X  Administrații publice 

locale; 

Societăți comerciale; 

APM Neamț; 

Trim. I/II  

 Întâlniri cu comunitățile locale pentru 

a le prezenta regulamentul integrat al 

sitului ROSPA0129 Masivul Ceahlău. 

 X  Administrații publice 

locale; 

Societăți comerciale; 

APM Neamț; 

Trim. I/II  

Informare, 

educare 

vizitatori și 

comunitățile 

locale 

Activități caracteristice derulate 

conform calendarului ecologic. 

 X  Asociații și ONG-uri; 

Turiști; 

Școli;Voluntari; 

Administrații publice 

locale; 

 

Trim. II și III  

Întâlniri cu comunitățile locale în 

vederea conștientizării privind 

prevenirea braconajului și a tăierilor 

ilegale.  

 X  Administrații publice 

locale; 

Școli; APM Neamț; 

Asociații și ONG-uri; 

Trim. III  



Formare 

profesională 

Participarea angajaților la diferitele 

cursuri, seminarii și conferințe privind 

domeniul protecției mediului și 

administrării ariilor naturale protejate. 

X   Asociații și ONG-uri; 

MMAP; 

Permanent  

 

 


