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DATE  DE  IDENTIFICARE ALE ADMINISTRATORULUI ȘI ALE ARIEI 

NATURALE PROTEJATE 

 

ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ: Parcul Naţional Ceahlău împreună cu: 

 ROSPA0129 Masivul Ceahlău (fără Rezervația naturală Secu);  

 ROSCI0024 Ceahlău  și rezervațiile naturale: 2.642 Cascada Duruitoarea; 2.641 Polița 

cu Crini şi  2.661 Lacul Izvorul Muntelui. 

Suprafaţa ariilor naturale protejate aflate în Administrarea Direcției de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău este de 27 987 ha repartizate astfel: 

 ROSPA0129 Masivul Ceahlau : 27 837 ha (fără Rezervația naturală Secu ), din care: 

Parcul Național Ceahlău / ROSCI0024 Ceahlău: 7742,5 ha ( inclusiv rezervațiile 

naturale 2 642 ha Cascada Duruitoarea și 2 641 ha Polița cu Crini ), 

 Rezervaţia naturală acvatică 2.661 Lacul Izvorul Muntelui: 150 ha; 

 

ADMINISTRATOR: Consiliul Judeţean Neamţ (Contract de Administrare nr. 5218 / 

13792 din 08.10.2014 semnat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Consiliul 

Județean Neamț). 

În baza prevederilor din art.4, alineat 4.1., litera a) din contractul de administrare Consiliul 

Judeţean  Neamţ, în calitate de administrator al Parcului Național Ceahlău, a înfiintat Direcția 

de Administrare a Parcului Național Ceahlău (D.A.P.N.C.), instituție cu personalitate 

juridică proprie, aflată în subordinea sa.  

 

PERIOADĂ RAPORTARE: 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016. 

 

OBIECTIVELE DE CONSERVARE CARE AU STAT LA BAZA ÎNFIINŢĂRII 

ARIILOR NATURALE PROTEJATE AFLATE ÎN ADMINISTRARE: 

 Conservarea şi protecţia speciilor de plante și animale și a habitatelor de interes 

comunitar și national și a peisajului natural; 

 Promovarea și dezvoltarea activităţilor de turism şi recreere, în concordanţă cu 

obiectivele de conservare a patrimoniului natural; 
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 Managementul activităților antropice desfășurate în ariile naturale protejate sau în 

vecinătatea lor în vederea evaluării impactului acestora asupra factorilor de mediu și 

stabilirea măsurilor de diminuare ce se impun pentru protecţia și conservarea speciilor 

și a peisajului natural; 

 Susținerea activităţilor de cercetare ştiinţifică; 

 Promovarea și încurajarea activităţilor eco-educaţionale, a informării, conştientizării și 

a consultării comunităţilor locale și a publicului în scopul formării unei atitudini 

favorabile și conştiente a comunităţilor din vecinatatea ariilor naturale protejate, a 

factorilor de decizie implicaţi în gestionarea teritoriului și a turiştilor faţă de valorile 

patrimoniului natural din ariile naturale protejate; 

 Conştientizarea comunităţilor locale despre avantajele economice ale activităţilor de 

protecţie și conservare, despre oportunităţile oferite acestora prin reînvierea, păstrarea și 

conservarea pentru viitor a tradiţiilor culturale şi spirituale din zonele învecinate cu 

Parcul Național Ceahlău. 

 

PRESIUNI ANTROPICE ȘI NATURALE EXERCITATE ASUPRA ARIIOR 

NATURALE PROTEJATE: 

 Exploatarea ilegală a resurselor naturale (masă lemnoasă, fructe de pădure și plante 

medicinale); 

 Nerespectarea clauzelor din avizele de exploatare emise de D.A.P.N.C. și a termenului 

de depozitare provizorie a masei lemnoase extrase; 

 Nerespectarea clauzelor din avizele pentru păşunat emise de D.A.P.N.C. (păşunat 

intensiv, intervenţii  ilegale pentru  curăţarea păşunilor) 

 Alte activităţi ilegale neconforme cu legislaţia, Regulamentul PNC și a măsurilor 

minime de conservare ( braconaj, aprindere foc în locuri neautorizate și neamenajate, 

construcţii ilegale) 

 Turism necontrolat (abaterea de la traseele marcate, distrugere infrastructură de vizitare,  

vandalizare panouri pe traseele educative); 

 Abandonare deșeuri; 

Calamități naturale: Pe parcursul anului 2016 în perimetrul Parcului Național Ceahlău și 

ROSPA0129 Masivul Ceahlău nu s-au înregistrat calamități naturale cu efecte deosebite, 

exceptând mai multe episoade cu vânt puternic ce au produs căderi de arbori și ruperea 

crengilor, fiind necesără intervenția rangerilor pentru degajarea traseelor și efectuarea unor 

reparații la infrastructura turistică. 
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În data de 31.05.2016  pe traseul Izvorul Muntelui - Lutu Roşu un arbore a fost aprins de 

fulger. Personalul aflat la punctul de informare de la Izvorul Muntelui a identificat poziţia în 

teren și a anunţat grupul de pompieri de la Bicaz care au intervenit și, împreună cu rangerii, au 

localizat incendiul pentru a nu se extinde la vegetaţia din jur. Intervenţia a durat aproape 5 ore 

pentru că focul ardea mocnit în trunchiul arborelui (au ars 6 m liniari din arborele trăznit până 

la stingerea lui completă). 

   

STAREA DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE 

COMPARATIV CU ANUL PRECEDENT: 

Starea de conservare a ariei naturale protejate PARCUL NAŢIONAL CEAHLĂU: 

FAVORABILĂ 

Starea de conservare a ariei naturale protejate ROSPA0129 MASIVUL CEAHLĂU: 

FAVORABILĂ 

 

NUMĂR DE AVIZE FAVORABILE/NEFAVORABILE ELIBERATE DE 

ADMINISTRATOR PENTRU PLANURI / PROIECTE / ACTIVITĂŢI SUPUSE 

PROCEDURILOR DE REGLEMENTARE DE MEDIU 

În anul 2016 s-au înregistrat la Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău un 

număr de 166 solicitări pentru avize din care:  

 165 solicitări au primit aviz favorabil; 

 1 solicitare (pentru amplasare căsuţe din lemn, recepţie şi grup sanitar în zona de 

conservare durabilă a Parcului Naţional Ceahlău) a primit aviz negativ. 

Solicitările pentru avize au vizat următoarele activităţi: 

 2 avize Plan Urbanistic General (Primăria comunei Grinţieş şi primăria oraşului Bicaz); 

 44 avize pentru agenții economici care au extras, conform amenajamentelor silvice, 

material lemnos de pe parcele situate în PNC şi ROSPA0129 pe raza ocoalelor silvice 

O.S. Bicaz, O.S. Poiana Teiului, O.S. Domeniul Hangu SRL, O.S. Privat Oituz, O.S. 

Bisericesc Neamţ și O.S. Prokonhit  Timber S.R.L,; 

 96 avize pentru subvenţii A.P.I.A. pentru posesori și utilizatori de pășuni, persoane 

fizice și juridice; avizele s-au eliberat în baza cererilor individuale sau sub forma unor 

tabele centralizatoare transmise de primăriile  din Grințieș, Ceahlău, Bicaz, Tașca și 

Bicazul Ardelean; 

 3 avize pentru construire imobil pe suprafaţă proprietate particulară situată în 

ROSPA0129 Masivul Ceahlău;  
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 5 avize pentru vânătoare pe teritoriul ROSPA0129 Masivul Ceahlău și în vecinătatea 

ariei protejate pentru Direcția Silvică Neamț - 1, A.V.P.S. Roman- 1 și A.V.P.S. Lupul 

Cenușiu - 2 

 1 aviz  pentru pășunat în poienile Stănile, Văratic și Poiana Maicilor pentru  Asociația 

Crescătorilor de Animale „Izvorul Muntelui-Ceahlău” ; 

 2 avize pentru survol și aterizare elicopter pentru transport materiale necesare 

reamenajării cabanei Dochia (S.C. Durău S.A.)  

 2 avize pentru transport materiale şi mărfuri la cabanele Dochia şi Fântânele; 

 2 avize pentru organizarea unor competiţii sportive pe raza Parcului Național Ceahlău      

( un aviz pentru competiția ciclistă “Maraton Bicaz” organizată de Primăria Bicaz în 

cadrul manifestarii Zilele orasului Bicaz și un aviz pentru organizarea celei de a III-a 

ediţii a maratonului montan “Bate Toaca”); 

 1 aviz pentru organizarea celei de a  XXIV-a  ediție  a  Cupei  „Dr. Gheorghe Iacomi”     

(Clubul de Ecoturism „ Doctor Gheorghe Iacomi”). 

 2 avize pentru retehnologizarea microhidrocentralelor Capra 2 şi Capra 3 din Bicazu 

Ardelean, în vecinătatea SPA. 

 1 aviz pentru reabilitare şi modernizare Cabana Dochia. 

 1 aviz demolare centrală termică, grup electrogen şi magazie în intravilan Durău (S.C. 

Durău S.A.) 

 2 avize pentru studii floristice şi fitocenologice şi evaluarea calităţii biodiversităţii 

pentru o echipă de cercetare de la  Facultatea de Biologie a Universităţii „Al.I.Cuza” 

din Iaşi. 

 1 aviz funcţionare pentru pensiunea „Vânătorul” din comuna Ceahlău, în aria de 

protecţie specială avifaunistică ROSPA0129 Masivul Ceahlău. 

 

CONTROALE ALE AUTORITĂŢILOR DE MEDIU (număr de controale, organul 

de control, aspecte constatate, măsuri impuse și stadiu de realizare) 

În anul 2016 în Parcul Național Ceahlău și la Direcția de Administrare s-a desfășurat un număr 

de 3 controale, conform tabelului de mai jos: 
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Nr. 

crt. 

Cine a efectuat   

inspectia 
Data Obiectivele controlului Observaţii 

1. 

Garda Naţională de Mediu, 

Comisariatul Judeţean 

Neamţ 

26-

27.09.2016 

Control planificat - 

2. 

Garda Naţională de Mediu, 

Comisariatul Județean 

Neamţ 

28.09.2016 Control planificat tematic 

conform circularei 

nr.5351/GM/04.07.2016 

- 

3. 

Garda Naţională de Mediu,  

Comisariatul Județean 

Neamţ 

13-

14.10.2016 

Control planificat în 

ROSPA 0129 Masivul 

Ceahlău și ROSPA0125 

Lacurile Pângărați și 

Vaduri 

- 

 

 În cadrul celor trei controale nu au fost semnalate aspecte deosebite care să impună 

măsuri de realizare/rezolvare.  

 Administraţia a colaborat cu echipele de inspecţie şi control cărora li s-au pus la 

dispoziţie toate documentele solicitate. Ele au fost însoțite în teren, când au solicitat acest 

lucru, de reprezentanți ai Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău (director, șef 

pază, şef birou, biolog sau rangeri). 

 

P1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII 

1.1. Inventariere şi cartare 

Au fost efectuate zboruri test cu Drona DJI Inspire achiziționată de către Direcția de 

Administrare. În cadrul acestor zboruri au fost testate distanțele de lucru, autonomia bateriei și 

diverse aplicații mobile necesare realizării unor planuri de zbor autonom. Folosind aceste 

planuri de zbor, drona va fi utilizată pentru cartare aplicată pe suprafețe mici a habitatelor, 

pentru monitorizarea zonelor supuse regimului silvic, pentru monitorizarea păsărilor acvatice. 

Au fost făcute teste pentru realizarea de hărți în format compatibil GIS. 

 Biologul PNC a participat în ziua de 15 februarie la Masă rotundă organizată de Garda 

Naţională de Mediu privind elaborarea metodologiilor pentru localizarea coridoarelor ecologice 

din cadrul proiectului „Dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice și 

instruirea administratorilor de arii protejate pentru o mai buna gestionare a acestora” finanţat 

din cadrul Programului RO02 – „ Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE). 
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1.2. Monitorizarea stării de conservare 

Biologul Parcului a efectuat până la sfârșitul lunii iulie, când a încetat contractul de muncă 

cu D.A.P.N.C., mai multe ieșiri pentru monitorizarea biodiversităţii și a stării de conservare a 

habitatelor:  

 10 ieșiri pentru monitorizarea herpetofaunei (60 de ore),  

 10 ieșiri pentru observarea păsărilor, în Rezervaţia naturală 2.661 Lacul Izvorul 

Muntelui (75 ore); 

 5 ieșiri cu reprezentanții A.V.P.S. Lupul Cenușiu pentru a estima efectivele de interes 

cinegetic pe fondul cinegetic nr.17 Schit (aproximativ 40 de ore); 

 Acţiuni de evaluare a specilor de cervide după urme pe zăpadă  (12 și 13 februarie) pe 

fondurile cinegetice 16 Neagra și 12 Floarea împreună cu reprezentanţii de la O.S. 

Bicaz (15 ore). 

 În anul de raportare 2016, s-a încercat eficientizarea activităților de inventariere a 

caprelor negre, a mamiferelor mari (carnivore și ungulate) prin urme de zăpadă și noroi și a 

păsărilor prin modificarea metodologiei. 

Un caz special s-a înregistrat în data de 17 iulie 2016 când, pe raza localității 

Bistricioara la limita sitului Natura 2000 ROSPA0129 Masivul Ceahlău, a fost descoperit un 

cadavru de cerb, mascul adult, într-un stadiu avansat de putrefacție, motiv pentru care nu s-a 

putut determina cauza decesului (conform informaţiilor de la localnici acesta ar fi fost în zonă 

de aproximativ 3 săptamani). 

Au fost anunţate despre acest caz Inspectoratul teritorial de Regim Silvic și Vânătoare 

Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ și Agenţia pentru Vânătoare și Pescuit 

Roman pentru a se lua măsurile legale de înlăturare a cadavrului și cercetare a cazului.    

 

1.3. Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție 

 

A fost realizat setul de măsuri minime de conservare pentru ROSPA0129 Masivul 

Ceahlău, necesar până la aprobarea Regulamentului integrat al ariilor naturale protejate de pe 

întreg teritoriul masivului. Planul a fost avizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

(adresa nr.17953/LVT/ 16.03.2016). 

 

A fost refăcut și revizuit, împreună cu reprezentantul Ministerului Mediului, 

Regulamentul integrat al ariilor naturale protejate din Masivul Ceahlău (Parcul Național 

Ceahlău / ROSCI0024 Ceahlău, Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0129 Masivul 

Ceahlău și Rezervația Naturală Acvatică Izvorul Muntelui) 
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În vederea asigurării pazei patrimoniului natural din Parcul Național Ceahlău, 

specialiștii și rangerii din cadrul administrației parcului au efectuat patrulări în teren în baza 

unui program prestabilit sau ori de câte ori situația a cerut-o.  

Au existat de asemenea și activități comune cu reprezentanți ai altor instituții și/sau 

organisme cu atribuțiuni de inspecţie şi control pe aria parcului  (Garda Naționala de Mediu-

Comisariatul Judeţean Neamţ, A.P.M. Neamţ, Garda Forestieră, Jandarmeria Montană).  

Scopul principal al acestor activităţi a fost: 

 Monitorizarea florei, a faunei şi a stării de conservare a habitatelor;  

 Identificarea şi luarea de măsuri coercitive împotriva desfășurării unor activități 

neconforme cu statutul de arie naturală protejată (colectarea neautorizată de fructe și 

plante medicinale, extragerea neautorizată de masă lemnoasă și nerespectarea 

condițiilor impuse în partizile de exploatare autorizate, a tentativelor de braconaj și a 

abaterilor cauzate de turismul necontrolat). 

Componența echipelor și numărul ieşirilor în teren a fost următoarea: 

Rangerii au efectuat un numar de 279 de iesiri in teren din care 10 impreuna cu 

Jandarmeria Montana, 5 cu reprezentantii de la APM si Garda de Mediu Neamt,10 cu 

reprezentanti de la ocoalele silvice si 16 pentru insotire grupuri. 

Şef pază:108 ieşiri în teren (750 ore),  din care: 

 5 - cu Jandarmeria  Montană; 

 3 - cu reprezentanţii  A.P.M. Neamţ; 

 3 - cu reprezentanţii Gărzii de Mediu, Comisariatul Judeţean Neamţ 

Biolog: 83 ieşiri în teren (525 ore), din care: 38 pentru acţiuni de monitorizare stare de 

conservare biodiversitate (245 ore); 45 acţiuni de patrulare (280 de ore) din care: 

 32 ieșiri cu personalul D.A.P.N.C. ( 212 ore) 

 3 acţiuni de patrulare/constatare  cu reprezentanţii A.P.M. Neamţ (15 ore); 

 4 acţiuni comune cu Jandarmeria Montană (18 ore); 

 6 ieșiri de însoțire grupuri ( 35 de ore) din care 5 ieșiri cu grupuri elevi participanţi la 

diferite acţiuni în P.N.C. ( Proiectul “Ranger junior în Munţii Neamţului”, programul “ 

Școala altfel” ) și o ieșire cu echipa S.C. PHOTOLIFE în cadrul proiectului  “România 

Sălbatică”  în perioada ( 20 - 23.01.2016). 

 

Responsabil educaţie ecologică şi relaţii cu comunităţile: 23 ieşiri în teren (150 ore), din 

care: 

 6 - cu jandarmeria  montană (25 ore); 

 3 - cu reprezentanţi A.P.M. și Garda de Mediu (15 ore) 

 10 - patrule comune cu angajaţii D.A.P.N.C. (72 ore) 
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 4 - însoţire grupuri  elevi în cadrul programului „Școala altfel” ( 21 ore)   

 

Specialist IT: 6 ieşiri în teren în zona Durău, Izvorul Muntelui și ROSPA0125 (42 ore), din 

care: 

1 -  cu Jandarmeria montană (4 ore); 

Personal cu funcții de conducere:  

Director - 62 ieșiri în teren, din care  în 35% din situaţii împreună cu reprezentanții 

Gărzii de Mediu, A.P.M. Neamţ, ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcției 

Silvice și ai Ocoalelor Silvice, Jandarmeriei Montane. 

Șef birou – 43 ieșiri în teren (28 in ROSPA0129 Masivul Ceahlău şi 15 în ROSPA0125 

Lacurile Vaduri și Pângăraţi) din care 2 cu Jandarmeria Montană în zona Durău, 8 cu elevi de 

la şcoli din Piatra Neamţ și participanţi la tabăra pentru tinerii din zone defavorizate organizată 

de Inspectoratul pentru Protecţia Copilului Bacău şi S.C.INTER TOUR Bacău 

Pentru eficientizarea măsurilor de pază din zona înaltă a platoului pentru personalul 

care execută misiuni de monitorizare și supraveghere a fost pus la dispoziţie, cu sprijinul 

Centrului Meteorologic Regional Moldova, un spaţiu de cazare la Cabana Meteo de sub Vârful 

Toaca.   

În cazul acţiunilor de monitorizare și patrularilor s-au semnalat o serie de abateri de la 

legislaţie care au fost semnalate conducerii şi instituţiilor abilitate în domeniul aplicării 

legislaţiei de mediu și silvice. 

Un caz deosebit îl constituie încalcarea gravă a clauzelor din avizul eliberat de 

D.A.P.N.C. pentru Asociația Crescătorilor de Animale Izvorul Muntelui-Ceahlău. 

Aceasta a concesionat pășunea Văratec de la Primăria Orașului Bicaz în baza 

contractului nr.4274 din 18.04.2013 și a obținut de la Direcția de Administrare a Parcului 

Național Ceahlău avizul pentru pășunat. Cu toate ca în aviz erau menţionate condiţiile ce 

trebuiau respectate de beneficiar, acesta a efectuat lucrări de curățire a pășunii în scopul 

obţinerii de subvenţii de la A.P.I.A. 

În urma constatărilor din teren, consemnate în raportul de activitate al rangerului Florin 

Sava şi nota de constatare a biologului Sabin Neaţu, s-a încadrat fapta comisă ca infracţiune. În 

baza prevederii stipulate de art.30, alin. (1) din Ordonanţa nr.2 din 12 iulie 2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor actualizată, coroborată de prevederile din art.4.3, alin. h) al 

Contractului de Administrare al Parcului Naţional Ceahlău în care se stipulează că 

administratorul are dreptul “să solicite şi să primească sprijinul autorităţilor cu atribuţii de 

control din cadrul autorităţii responsabile pentru protecţia mediului”, am procedat la 

informarea instituţiilor abilitate, conform adresei nr.689 din 21.07.2016. 
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Ca urmare a acestei sesizări, reprezentanţi ai Gărzii Forestiere Judeţene Neamţ s-au deplasat în 

perioada 27-28.07.2016 în Poiana Văratec, însoţiţi de personal al D.A.P.N.C., unde s-au 

inventariat un număr de 965 de cioate cu un volum total de 57,503 mc, prejudiciu fiind estimat 

la 15.984 lei. Ca urmare a aceleiaşi sesizări s-a efectuat o constatare la faţa locului şi de către 

reprezentanţi ai Comisariatului Judeţean Neamţ ai Gărzii de Mediu la data de 30.08.2016 în 

prezenţa directorului şi şefului pazei din D.A.P.N.C.. 

Garda Naţionala de Mediu - Comisariatul Judeţean Neamţ a înaintat dosarul pentru cazul 

menţionat la Judecătoria Bicaz dosarul fiind în curs de cercetare. 

O altă problemă cu care se confruntă Administraţia este legată de înmulţirea câinilor fără stăpân  

în zona Durău și în alte locuri din Parcului Naţional Ceahlău. Prezenţa lor poate constitui un 

real pericol pentru biodiversitate dar și un pericol potenţial pentru turişti. Problema a fost adusă 

la cunostiinţă A.P.M. Neamţ, Direcţiei Silvice Neamţ și ocoalelor silvice de pe raza parcului 

pentru a se iniţia măsuri de remediere.  

 

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE / AVERTISMENTE aplicate în anul 2016 

Data / 

Localizare 

Mod de 

Acțiune 

Date privind 

contravenientul 

Actul normativ 

care 

incrimineaza 

fapta 

Valoarea 

amenzii 

Observații 

23.12.2016 

UP VI 

Ceahlau 

Patrulare SC Pif Forest 

SRL 

Art.10,alin.B/3)   

din HCJ Nț 

nr.264/15.12.2015            

250 lei A încălcat 

prevederile din 

avizul de 

exploatare 

forestieră 

(deteriorarea 

stratului de sol 

cu utilajele de 

exploatare). 

10.07.2016 

Poiana 

Stănile 

 

Sesizare Florea Cătălin - 

stareţ 

Art.10, alin.B/1)    

HCJ Nț 

nr.264/15.12.2015            

Avertisment Poluare fonică 

(cu staţia de 

amplificare a 

mănăstirii) 

20.07.2016 

Poiana 

Stănile 

Patrulare Cazacu Iurie Art.10, alin.B/1)    

HCJ Nț 

nr.264/15.12.20 

Avertisment Poluare fonică 

( cu aparatul  

audio al 

autoturismului 

personal) 
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Măsuri de management, implementarea unor reglementări 

 Participare le sedintele C.A.T. la A.P.M. Neamţ, analiza şi dezbateri la documentaţii 

privind: PUG oraş Bicaz şi comuna Grinţieş,  Reabilitare și modernizare cabana 

Dochia, P.U.Z. Introducere teren în intravilan - reabilitare și modernizare cabana 

Dochia;  

 Înaintare spre aprobare propuneri de taxe și amenzi contravenţionale din sfera de 

competenţă a D.A.P.N.C.; 

 D.A.P.N.C. a participat (şef compartiment Pază) la consultarea publică privind Pădurile 

cu Valoare Ridicată de Conservare, biodiversitate și impact social din cadrul OS Bicaz 

(18.03.2016)  

 Colaborare cu  Ocolul Silvic Bicaz și Ocolul Silvic Domeniul Hangu în procesul de 

certificare a managementului forestier în sistem F.S.C. pentru identificarea “Pădurilor 

cu Valoare Ridicată de Conservare – categoria PVRC 3”; 

 Punerea în aplicare a măsurilor și propunerilor reieșite în urma şedintelor Consiliului 

Ştiinţific din 4 martie și 26 noiembrie 2016 privind Raportul de activitate și Planul de 

lucru pentru anul 2015 ( analizate de Consiliul Consultativ al Parcului Naţional Ceahlău 

în şedinţa din 4 martie). 

 

În vederea întăririi capacităţii de intervenţie pentru zona de sud vest a P.N.C. și în temeiul 

Legii nr.550 din 2004 privind Organizarea și funcţionarea Jandarmeriei Romane, D.A.P.N.C. a 

înaintat Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ solicitarea de a analiza posibilitatea 

înfiinţării unui post al Jandarmeriei Montane pe raza comunei Bicazul Ardelean. 

 

1.4. Managementul datelor 

Datele sunt stocate în sistemul informaţional de la sediul administraţiei din Durău care este 

funcţional permanent fiind aplicate, de asemenea, măsuri adecvate de protecţie a datelor 

stocate. Reţeaua de conexiune între calculatoare asigură accesul rapid al specialiştilor parcului 

la date în timp real.  

În perioada 28.01.2016 - 10.02.2016 această reţea a fost refăcută (cablare, înlocuire 

echipamente vechi şi reconfigurare) şi completată cu echipamente noi (1 switch şi 2 routere). 

În anul 2016 au fost făcute mai multe verificări şi evaluări ale reţelei de radiocomunicaţii 

din cadrul Direcţiei. Pentru acoperirea tuturor zonelor de radiocomunicaţii din arealul Parcului 

Naţional Ceahlău au mai fost achiziţionate 8 staţii portabile Motorola MTP 3250 criptate TEA2 

cu utilizare în spectrul STS. De asemenea au fost elaborate procedurile interne de utilizare a 
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noilor echipamentelor de radiocomunicaţii, în baza cărora pe data de 09.11.2016 au fost 

instruiţi toţi rangerii Administraţiei 

Pe data de 15.11.2016 împreună cu reprezentanţii Centrului pentru Servicii de 

Radiocomunicaţii a avut loc o iniţiere privind utilizarea dronei DJI Inspire 1, achiziţionată 

pentru culegerea şi completarea bazelor de date cu diverse informaţii. 

A fost acordat suportul tehnic necesar pentru desfăşurarea şedinţelor CC şi CS ale 

Administraţiei Parcului şi pentru organizarea şi desfăşurarea  celui de-al IV - lea simpozion 

"Turism in Ceahlau- Prezent şi perspective" din data de 08.08.2016. 

La Centrul de vizitare din Izvorul Muntelui a fost necesară intervenţia tehnică de doua ori 

pentru repornirea şi reglarea sistemului de vizionare 3D din sala de proiecţii. Pe data de 

07.07.2016 camerele de supraveghere din Izvorul Muntelui au surprins o capra neagra care a 

coborât până în incinta Centrului de vizitare, material prelucrat video şi arhivat. 

În perioada octombrie - noiembrie 2016 au fost recuperate 250 GB date arhivate de pe un 

HDD intern defect, montat pe staţia GIS. Datele au fost recuperate în proporţie de 90 %. 

Informaţiile privind activitatea administraţiei şi promovarea parcului sunt actualizate la zi şi 

puse la dispoziţia publicului prin intermediul site-ului Parcului Național Ceahlău 

www.ceahlaupark.ro 

Din luna noiembrie pe site-ul Parcului a fost introdusa o secţiune separată cu date şi 

informaţii utile despre ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi a căror limite au fost 

prelucrate şi verificate în luna iulie 2016. 

Între lunile februarie şi iulie 2016 a fost realizată baza de date APIA. În acest context 

împreună cu şeful pazei sau făcut 927 de verificari nominale pe blocuri fizice în vederea 

acordării de cătreAdministraţie a avizelor necesare accesării subvenţiilor APIA.  

În vederea verificării amplasamentelor necesare desfaşurării unor activităţi s-au efectuat în 

sistem GIS hărţi de lucru individualizate pe cazuri special (pentru verificarea tăierii unor arbori 

în zona Cerebuc, pentru eliberarea unei autorizaţii de construcţie gater zona Bicazul Ardelean 

şi a unei autorizaţii locuinţă în zona Izvorul Muntelui). 

De asemenea au fost verificate datele de amplasament în teritoriu şi realizate planşe GIS la 

proiectele privind remodernizarea MHC Bicazul Ardelean, respectiv de amplasare MHC Capra 

1,2,3 şi avizarea execuţiei unor lucrări hidrotehnice de pe Paraul Izvorul Alb - Primaria Bicaz. 

Au fost furnizate diverse date prelucrate în GIS pentru Garda Naţională de Mediu-Serviciul 

Comisariatului Judeţean Neamţ. 

În contextul colaborării cu administraţiile locale pe fondul emiterii avizelor pentru PUG 

oraş Bicaz şi PUG comuna Grinţieş a avut loc pe 9 şi 17 august împreună cu executantul 

documentaţiilor (S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ) o reevaluare şi reactualizare în 

sistem GIS a limitelor administrative pentru cele doua unităţi teritorial-administrative ele fiind 

transpuse şi pe un GPS GARMIN MONTANA 680. 

http://www.ceahlaupark.ro/
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În GIS au fost transpuse şi limitele administrative ale ROSPA0129 respectiv ROSPA0125 

şi efectuate corecţiile de erori pentru Google Earth (formate .kmz). 

În cadrul proiectului desfăşurat de PROPARK ADVENTURE în luna octombrie 2016 au 

fost puse la dispoziţie diverse trakuri - trasee turistice, trasee de bicicletă şi trasee de 

motocicletă din ROSPA 0129 Masivul Ceahlău necesare pentru stabilirea unor viitoare rute de 

competiţie.  

 

1.5. Reintroducere specii extincte 

În anul 2016, în Parcul Național Ceahlău nu s-au desfășurat acțiuni de reintroducere 

specii extincte.  

 

1.6. Reconstrucție ecologică 

În anul 2016, pe teritoriul Parcului Național Ceahlău nu s-au desfășurat activități de 

reconstrucție ecologică.  

1.7. Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului 

de management 

În cadrul activităţii de implementare a setului de măsuri minime de conservare, 

respectiv a planului de management, ca urmare a cercetărilor în teren realizate de S.C. 

MULTIDIMENSION SRL în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea managementului pentru Parcul 

Național Ceahlău” și a stabilirii stării de conservare nefavorabilă - neadecvată pentru cele două 

habitate 9420 - Păduri de Larix decidua și/sau Pinuscembra din regiunea montanăși 6230 - 

Pajişti de Nardus stricta bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (şi 

submontane, în Europa continentală), administrația Parcului Național Ceahlău are în plan un 

proiect pentru evaluarea, stabilirea şi aplicarea măsurilor de reabilitare a habitatelor afectate, în 

paralel cu menținerea la o stare bună de conservare a celorlalte habitate de interes comunitar 

din parc. 

În acest sens, în anul 2016 s-a lucrat la documentaţia pentru obţinerea de finanţare cu 

fonduri europene (prin proiect POIM) în scopul realizării Planului de management integrat al 

ROSPA0129 Masivul Ceahlău. Prin proiect se intenţionează o reevaluarea a stării de 

conservare a habitatelor în întregul masiv în vederea identificării de noi habitate şi stabilirii de 

măsuri adecvate de protecţie şi conservare. 

Ȋn urma unei patrulări în zona Poiana Maicilor a fost identificat un pui de căprioară 

abandonat care a fost preluat de biolog şi un ranger şi transportat la Centrul de la Focșani 

pentru protecţia animalelor sălbatice în vederea refacerii şi eliberării în natură. 
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 P2. TURISM 

 2.1. Infrastructura de vizitare 

 Pentru camparea turiștilor în zona înaltă, lângă cabana Dochia, este amenajat un teren 

pentru corturi care este folosit cu precădere în sezonul cald. Pe parcursul anului au avut loc 3 

intervenții pentru întreținerea zonei de campare ce au constat în reparaţii la gardul 

împrejmuitor, la grupul sanitar, îndepărtarea vegetației ierboase, igienizare și transportul 

deșeurilor la punctele de colectare situate în afara  parcului național. 

 Au avut loc mai multe intervenţii pentru repararea mâinilor curente de pe traseele 

turistice şi de înlocuire a panourilor vandalizate de pe traseele educative. 

 Urmare a sesizarii D.A.P.N.C. către E-ON Distribuţie România am fost informaţi prin 

adresă nr. 4895/275/14/6/ din 11.02. că Sectorul distribuție Neamţ va proceda la acoperirea 

cablurilor decopertate de pe traseele turistice . 

 2.2. Servicii, facilităţi de vizitare și promovare a turismului 

 Asigurarea serviciilor de informare și îndrumare a vizitatorilor 

La cele trei porți principale de intrare în aria naturală protejată din Durău, Izvorul 

Muntelui şi Confluenţa Bistrelor a fost asigurată permanenţa. Aici turiştii au primit toate 

informaţiile solicitate privind alegerea traseelor, starea acestora, condiţiile meteo, informații 

despre obiectivele de pe traseu, sfaturi privind modul de abordare a traseelor ş.a. Tot aici se 

achită taxa de vizitare a parcului naţional (vezi şi 2.3 Managementul vizitatorilor). 

  Alte servicii: 

Punctele cu un aflux mai mare de vizitatori de la Durău și Izvorul Muntelui sunt 

frecvent utilizate de către aceștia pentru a afla informații suplimentare despre alte obiective 

turistice din zona învecinată cu parcul, posibilități de cazare, starea drumurilor ş.a., astfel încât 

ele devin adevarate puncte de informare turistice. 

 Promovarea Parcului Naţional Ceahlău și a celorlalte arii naturale aflate în 

administrarea și custodia Direcţiei de Administrare a Parcului Național Ceahlău  

 În anul 2016 în presă au aparut mai multe articole în ziarele judeţene și locale (Mesagerul 

de Neamţ, Monitorul de Neamţ, Ceahlăul, revista OK) iar activitatea D.A.P.N.C. a fost 

promovată la posturile de televiziune: TV On line Piatra Neamţ (în colaborare cu CET „Doctor 

Ghe. Iacomi”), EST TV, TVR3 Iaşi,  DIGI 24 si Kanal D. 

 În perioada 25-28 februarie D.A.P.N.C. a participat cu o secţiune proprie (flyere, pliante, 

albume, carti, DVD-uri și filmul despre PNC realizat prin proiectul POS “Îmbunătăţirea 

managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău”) în cadrul standului Judeţului Neamţ 

(pavilionul C3- ROMEXPO) la cea de a35-a ediţie a Târgului de Turism al României. 
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 Directorul şi şeful de birou au reprezentat Administrația la „Ziua Europeană a Parcurilor” 

manifestare în cadrul căreia a fost lansat un afiş de promovare a PNC şi au fost prezentate 

produse tradiționale din  zonă  (25 mai  Tulcea). 

 Promovarea Parcului Național Ceahlău, a activităţii Direcţiei de Administrare a Parcului 

Național Ceahlău s-a facut şi în cadrul unor evenimente importante desfăşurate de administraţie 

în parteneriat, cum ar fi concursul de alergare montană “Bate Toaca” în parteneriat cu 

Asociația “Sport.Natură” din  Piatra Neamț  

 Pentru vizitatori un punct deosebit de interes de educaţie și promovare îl constituie 

Centrul de vizitare al Parcului Național Ceahlău de la Izvorul Muntelui.  Centrul dispune de 4 

spații interioare (sala Legendelor Ceahlăului, sala „Flora și Fauna”, sala „Habitate” şi sala de 

proiecţii filme despre parcul național) cât şi de un spaţiu exterior, amenjat lângă centru, vizând 

patrimoniul natural, cultural şi spiritual din Parcul Național Ceahlău şi zonele limitrofe. 

Activitatea la centru este permanentă între orele 9 și 17, cu excepţia zilei de luni în care este 

închis.  

 În luna decembrie 2016 a fost lansată pe site-ul Parcului Național Ceahlău 

www.ceahlaupark.ro pagina pentru ROSPA0125. Informaţiile conţinute sunt prezentate şi în 

limba engleză iar aspectul paginii este complex şi bogat în date. 

 La întalnirea Grupului de lucru județean în domeniul turismului (GLJT-NT) din 8 

februarie planul de promovare al PNC a fost inclus în „Strategia de dezvoltare a judeţului 

Neamţ”. 

 In anul 2016 a fost lansată emisiunea de timbre despre flora şi fauna din Parcul Naţional 

Ceahlau cuprinzând, pe langă timbre şi două coliţe plus doua plicuri cu ştampila „Prima zi de 

ediţie” 

 Menţionăm că în domeniul promovării imaginii parcului în mass media şi a activităților 

desfăşurate de administraţie sunt în vigoare contracte cu: 

 S.C.R TV NEAMŢ, Piatra Neamţ (postul TV – TELE M), 

 SC VALMEDIA SRL 

 2.3. Managementul vizitatorilor  

 În anul 2016, Parcul Național Ceahlău a fost vizitat de 36 412  persoane. Situaţia 

vizitatorilor pe parcursul întregului an la porţile principale de acces în parc sunt redate în 

tabelul de mai jos: 

Luna Durău Izvorul 

Muntelui 

Bistra Total 

Ianuarie 479 361 10 850 

Februarie 612 427 14 1 053 

Martie 480 163 27 670 

Aprilie 842 322 71 1 235 

http://www.ceahlaupark.ro/
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Mai 1 528 400 100 2 028 

Iunie 2 544 793 128 3 465 

Iulie 6 596 1 659 495 8 750 

August 6 701 2 228 2 099 11 028 

Septembrie 2 389 887 540 3 816 

Octombrie 1 009 371 40 1 420 

Noiembrie 812 213 43 1 068 

Decembrie 785 218 26 1 029 

TOTAL 24 777 8 042 3 593 36 412  

 

Ținând cont de regulile de vizitare (valabilitatea biletului pentru întreaga perioadă de sejur, 

gratuități oferite, sărbatorirea Zilei Muntelui Ceahlău-Ziua porţilor deschise) estimăm că la 

cifra vizitatorilor înregistraţi se mai pot adăuga: 

 4 500 participanţi în ziua de 6 august la slujba religioasă organizată cu ocazia hramului 

Muntelui Ceahlau (Schimbarea la Faţă):  

 5 000 de turisti care folosesc același bilet pentru sejur;  

 3 200 persoane scutite de la plata taxei (în interes de serviciu, voluntari etc.):  

 aprox. 2500 persoane care s-au sustras de la plata taxei. 

Rezultă un total de aprox.15 200 de persoane care se adaugă celor 36 412 turişti care au 

fost înregistraţi prin taxare la porţile de vizitare. Astfel numarul total al celor ce au urcat pe 

Ceahlău în 2016 poate să depăşească cifra de 50 000 turişti. Dintre aceştia aprox.1900 de turişti 

au fost din alte țări din Europa dar şi din Asia, America de Nord, Africa. 

 Media de intrare zilnică a turiștilor în Parcul Național Ceahlău a fost de 100 persoane/zi 

(cu 6 persoane mai mult decat în 2015) repartizate astfel: 

 Durău: 68 persoane/zi; 

 Izvorul Muntelui: 22 persoane/zi; 

 Confluența Bistrelor: 10 persoane/zi.  

 În locul destinat pentru campare, situat pe Piatra Lată a Ghedeonului, în intervalul mai – 

septembrie al anului ce a trecut s-au taxat un număr de 396 corturi, cu 24 mai multe decât în 

anul 2015.  

 În tabelul de mai jos este prezentată situația numărului de turişti înregistraţi în anul 2016 

comparativ cu anii anteriori: 

 Numărul de turiști care au vizitat Parcul Național Ceahlău în perioada 2007 – 2016 

Luna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I 900 611 1 516 611 711 855 315 699 637 850 
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II 800 780 804 467 424 250 404 446 688 1 053 

III 200 382 565 277 332 436 312 517 343 670 

IV 1 228 1 923 2 376 1 051 1 341 2 148 729 1 064 740 1 235 

V 2 612 2 586 2 847 2 482 2 231 1 405 3 719 2 344 3 654 2 028 

VI 3 935 3 127 4 640 3 237 3 393 4 174 3 600 3 631 3 813 3 465 

VII 7 150 5 347 7 428 5 376 5 882 7 206 7 085 5 351 8 312 8 750 

 

VIII 7 096 12 362 11 684 10 432 11 495 11 417 11 894 13 085 12 097 11 028 

IX 1 725 2 536 3 182 1 940 2 894 4 451 2 608 4 960 3 172 3 816 

X 957 1 342 1 226 1 086 1 257 1 144 1 047 1 161 1 436 1 420 

XI 415 1 096 625 826 653 835 1 144 1 095 1 046 1 068 

XII 1 361 532 631 537 1 204 896 748 769 790 1 029 

Total 27 

979 
32 651 37 551 28 322 31 817 35 217 33 605 34 111 36 733 36 412 

 

 În total, de la 1 ianuarie 2007 și până la 31 decembrie 2016, Parcul Național Ceahlău a 

fost vizitat de 334 398  turiști (cifra oficială).  

 Numărul cel mai mare de intrări în Parcul Național Ceahlău se înregistrează în continuare 

prin  Durău.  Aces lucru solicită foarte mult personalul de serviciu întrucât în unele zile de vară 

se înregistrează și peste 1.000 de intrări/zi. În a doua parte a anului s-a constatat o creştere a 

numărului vizitatorilor ce intră în parc pe la Izvorul Muntelui, în unele perioade de week-end 

numărul înregistrat acolo fiind mai mare decât cel de la Durău. Acest lucru este explicabil, în 

parte, şi datorită atracţiei prezentate de  Centrul de vizitare. Reamenajarea DJ 155F ar conduce 

la o creştere şi mai mare a vizitatorilor ce intră în parc pe la Izvorul Muntelui.  
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 P3. CONŞTIENTIZARE, CONSERVAREA TRADIŢIILOR ŞI COMUNITĂŢI 

LOCALE 

 

3.1. Tradiţii şi comunităţi 

În anul 2016, Festivalul Muntelui Ceahlău s-a organizat între 6 și 8 august în stațiunea 

Durău, în Parcul Național Ceahlău și în localitățile din jurul masivului.  

În contextul sărbătoririi Zilelor Muntelui Ceahlău, eveniment inclus de către Ministerul 

Turismului în calendarul manifestărilor oficiale organizate de acesta, s-au desfășurat mai multe 

activități cu caracter cultural, științific și religios.  

Direcţia de Administrare a Parcului Național Ceahlău a participat la activitățile 

organizate în cadrul festivalului, fotografiile din fototecă și sigla Parcului Național Ceahlău 

fiind folosite la afişele și banerele standurilor prezente la festival.  

În cadrul festivalului în ziua de 8 august a fost organizat de către Consiliul Județean 

Neamț, Autoritatea Națională pentru Turism, ANTREC România, în parteneriat cu Direcția de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău și Primăria comunei Ceahlău simpozionul “Turism 

în Ceahlău - Prezent și perspective”, ediția a IV-a, în sala Dokiana a pensiunii turistice 

“Vânătorul“ din Durău.  

 La simpozion au participat în calitate de invitați domnul Dr. Dan Munteanu, membru 

corespondent al Academiei Române, preşedintele Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor 

Naturii din România şi domnul Prof. univ.dr. Constantin Toma, membru titular al Academiei 

Române și secretar științific al Filialei Iași a Academiei Române, președintele Comisiei pentru 

Ocrotirea Monumentelor Naturii din Moldova.  

Din partea Consiliului Judeţean Neamţ la deschiderea lucrărilor simpozionului a fost 

prezent domnul Laurenţiu Cristinel Dulamă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.   

Au participat reprezentanți din administraţiile altor parcuri naţionale și naturale 

(Grigore Baboianu, guvernatorul Rezervației Biosferei Delta Dunării, Mircea Vergheleț, 

directorul Parcului Național Piatra Craiului și presedintele Asociatiei Administratorilor de Arii 

Naturale Protejate din România, Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători 

Neamţ, Ion Militaru, directorul Parcului Natural Putna-Vrancea, Heghy Barna, directorul 

Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş, Basarab Bârlădeanu, directorul Parcului Naţional 

Călimani, Gigi Cârstea, directorul Geoparcului Platoul Mehedinți) și din cadrul unor instituţii 

guvernamentale (comisar Valentin Beloiu de la Garda Națională de Mediu-Direcţia 

Biodiversitate). 

Au mai fost prezenţi specialişti din Republica Moldova de la Universitatea de Stat din 

Tiraspol cu sediul la Chișinau.  

Programul lucrărilor științifice prezentate în cadrul simpozionului a fost următorul: 

1. Acad. Dan MUNTEANU - Nume populare locale de păsări din zona Ceahlău, Comisia 

pentru Ocrotirea monumentelor Naturii din România; 
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2. Guvernator Grigore BABOIANU – Turism în Rezervatia Biosferei Delta Dunării, 

Administraţia Rezervaţei Biosferei Delta Dunării; 

3. Acad. Constantin TOMA - Planeta amenintata, Academia Română -Filiala Iași 

4. Tiberiu CHIRICHEŞ  - Istoricul preocupărilor pentru conservarea naturii în lumina 

schimbărilor din societatea umană a ultimelor secole,Director ProPark-Fundatia pentru 

Arii Protejate, Braşov 

5. Conf.univ.dr.Anatolie PUŢÎNTICĂ - Riscul secetelor pe teritoriul Republicii 

Moldova,Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Republica Moldova; 

6. Conf.univ.dr. Silviu VĂCARIU - O excursie domneasca pe Ceahlău,Facultatea de 

Geografie, Universitatea din Bucuresti; 

7. Conf.univ.dr. Iulian SĂNDULACHE*, Catalina SĂNDULACHE** - Munţii Bistriţei 

(Carpaţii Orientali)-caracterizare geografică,*Facultatea de Geografie,Universitatea 

din Bucureşti,** Colegiul Tehnic Feroviar”Mihai I”, Bucureşti ; 

8. Dr. Adrian OPREA,Dr.Ion Sârbu,Dr.Nicolae ȘTEFAN,Dr. Iordache ION - Habitatele 

naturale dinsitul Natura2000 Cheile Șugăului-Munticelu,Universitatea “Al.I.Cuza”,Iași 

9. Comisar Valentin BELOIU – Pelerinîn lumea subterana, Garda Naţională de 

Mediu,Direcţia Biodiverstate; 

10. Ing.Sebastian CĂTĂNOIU – Tinutul zimbrului, director Parcul Natural Vânători 

Neamţ; 

11. Cercet.st.dr.Tatiana ONISEI– Sporirea atractivităţii turistice prin valorificarea 

resurselor locale, Institutul de Bioresurse Alimentare, Bucureşti; 

12. Prof. Adrian ALUI GHEORGHE - Cum se vede Muntele Athos de pe Ceahlău, 

Biblioteca Judeţeană “G.T.Kirileanu” , Piatra Neamţ; 

13. Mircea VERGHELEŢ - Importanţa activităţilor de conservare pentru turismul din 

Parcul Naţional Piatra Craiului, director Parcul Naţional Piatra Craiului; 

14. Mirel RIMESCU, Mihaela OLAR - Turismul educational-Valorificarea arealului 

turistic nemţean, Centrul Cultural “Petre Ţutţea”,Rădăuţi; 

15. Mihai COSTICĂ, Naela COSTICĂ - Importanţa evaluării serviciilor ecosistemice în 

arii naturale protejate ,Universitatea “Al.I.Cuza”,Iași; 

16. Geograf Florin ROMAN*,Lect.univ.dr. Nicolae ROMAN** - Devenirea turistică a 

Munţilor Vrancei cuprinsăîntr-o viaţă, *profesor Focşani, **Universitatea “Al.I.Cuza”, 

Iași; 

17. Dr. Daniel DIEACONU*,Prof.Emil PEDEMONTE** - Turismul cultural la Muntele 

Ceahlău,*Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Regionala șiIntegrare 

Europeană,Universitatea din Bucureşti; **Liceul  din Năvodari; 

18. Ing.Viorel NICOLAU -  Satul românesc de altă dată,Asociatia de Cartofilie și Filatelie 

Neamţ; 

19. Daniela URSU - “Efectul Piramida” pe Ceahlău, Spitalul Judeţean Neamţ; 

20. Ing. Valentin  PÂNZARIU  - Tezaurul din Ceahlău, Iași. 

 Titlurile de carte apărute în 2016 cu referire la PARCUL NAȚIONAL CEAHLĂU: 

 Lucrările Simpozionului „Turism în Ceahlău-Prezent și perspective ”, ediția a III- a, 

volum tipărit sub coordonarea Consiliului Județean Neamț și a Direcției de Administrare a 
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Parcului Național Ceahlău (colectiv de redacție Ion Pirvulescu și Daniel Dieaconu), Editura 

Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ. 

 Participare la alte activități desfășurate de către comunitățile locale: 

 Organizare şi participare la manifestările desfășurate în cadrul Festivalului Muntelui 

Ceahlău ( 6-8 august, Durău și Muntele Ceahlău); asigurarea desfăşurării în bune condiţiuni 

a pelerinajului prilejuit de sărbătoarea Muntelui Ceahlău „Schimbarea la Faţă” (6 august, 

Durău, Izvorul Muntelui, Confluenţa Bistrelor-Poiana Stănile- zona de platou a muntelui); 

 Colaborări cu autoritățile administrațiilor locale pentru rezolvarea unor probleme 

curente, în concordanță cu principiile dezvoltării durabile a zonei; 

Vezi şi: Comunicarea şi conştientizarea cu  comunităţile locale  

 

3.2.  Conştientizare și comunicare 

Administraţia parcului a întreţinut şi păstrează în permanenţă o strânsă legatură cu 

turiştii, cu membrii comunităţilor locale şi cu reprezentanţii administraţiilor locale, cu 

reprezentanţii instituţiilor care îndeplinesc activităţi de control pe teritoriul parcului (Ministerul 

Mediului Apelor şi Pădurilor, A.P.M. Neamţ, Garda Naţionala de Mediu –Comisariatul 

Judeţean Neamţ, Jandarmeria Montană ş.a.), cu specialiştii care întreprind activităţi de 

cercetare ştiintifica pe raza parcului, cu reprezentanţii altor instituţii (Autoritatea Centrală de 

Turism, Institutul Național de Statistică, Agenţia de Dezvoltare-NE, cu O.N.G-urile care 

activează în domeniul protecţiei mediului şi alţii). 

Administraţia parcului, indiferent de problematica discuţiilor purtate cu fiecare partener 

în parte, valorifică de fiecare dată această oportunitate pentru a aduce la cunoştiinţa partenerilor 

de discuţii, măsurile stabilite pentru protecţia şi conservarea naturii şi gradul lor de aplicare, 

realizările şi sarcinile pentru viitor, problemele cu care se confruntă. 

Această comunicare, permanentă, se practică la întruniri, şedinţe de lucru sau prin 

intermediul corespondenţei oficiale. 

Referitor la corespondenţa oficială în anul 2016 numărul documentelor oficiale 

înregistrate la Direcţia de Administrare a Parcului Național Ceahlău a fost de 1377 repartizate 

astfel:  

INTRARI DOCUMENTE de la IEȘIRI DOCUMENTE către 

Consiliul 

Judeţean 

Neamţ 

Ministerul 

Mediului, 

A.P.M. și 

GM 

Neamţ 

D.S. Neamţ  

şi O.S.(in- 

clusiv ocoa 

le silvice  

private) 

Altele* 

 

Consiliul 

Judeţean 

Neamţ 

Ministerul 

Mediului, 

A.P.M. și 

GM 

Neamţ 

D.S. Neamţ  

şi O.S.(in- 

clusiv ocoa 

le silvice  

private) 

Altele** 

 

44 45 19 571 74 17 24 583 
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* Corespondenţa prioritară cu administraţiile publice locale (primăriile Bicaz, Taşca, 

Bicazul Ardelean, Ceahlău,Tulgheş); 

** Majoritatea documentelor sunt avize APIA eliberate pentru proprietarii de păşuni şi 

fâneţe din ROSPA0129 Masivul Ceahlău 

O atenţie deosebită se acordă comunicării cu turiştii. Un turist bine informat este în 

acelaşi timp şi un turist conştient de rolul său în protejarea şi conservarea patrimoniului natural 

din Parcul Național Ceahlău.  

Informarea începe de la intrarea în parcul național şi continuă  pe traseele turistice sau 

la locurile de popas dovedindu-se o modalitate eficientă ce aduce administraţiei multe 

beneficii. Frecvent, la administrația parcului se primesc telefoane si mesaje prin care suntem 

solicitați să răspundem la numeroase întrebări, pornind de la starea traseelor și prognoza vremii 

până la sfaturi despre posibilităţile de cazare la cabane sau la pensiunile din zonă, semnalarea 

unor pierderi de obiecte și documente ș.a. Îmbucurător este faptul că sunt numeroși turiști care 

ne semnalează unele nereguli observate pe trasee, ușurându-ne mult durata de intervenție 

pentru rezolvarea lor, atât nouă, cât și jandarmeriei montane sau personalului Salvamont (de 

exemplu nerespectarea regulilor parcului de către unii turiști, avarierea unor componente de 

infrastructură, cazuri de abatere de la trasee sau situații de epuizare fizică ș.a.). 

Au fost numeroase cazuri în care, pentru prevenirea unor accidente, unor turişti li s-a 

interzis accesul pe traseele turistice din PNC, datorită echipamentului neadecvat ascensiunilor 

montane sau condiţiilor meteorologice. 

Comunicarea şi conştientizarea cu  comunităţile locale se realizează permanent, în 

special prin colaborarea directă cu reprezentanţii din administraţiile locale. 

Pe lângă acţiunile menţionate în subcapitolul „Participare la alte activități desfășurate 

de către comunitățile locale” mai adăugăm: 

 Şedinţa Consiliului Consultativ (04.03.2016) cu participarea reprezentanţilor 

administraţiilor locale ce fac parte din  structură, a unor asociaţii ale crescătorilor de 

animale, asociaţii ale proprietarilor de pensiuni ş.a; 

 Colaborări cu autoritățile administrațiilor locale pentru rezolvarea unor probleme 

curente din cadrul comunităţilor în concordanță cu principiile dezvoltarii durabile a zonei 

(realizarea  PUG oraş Bicaz şi PUG comuna Grinţieş).  

 Şedințele de lucru ale administratorilor ariilor naturale protejate din județul Neamț 

cu reprezentanți ai APIA Neamț în vederea stabilirii procedurilor de avizare a cererilor de 

obţinere a subvenţiilor pentru proprietarii de păşuni şi fâneţe din UAT-urile cu terenuri 

situate in ROSPA0129 Masivul Ceahlău. 

În acest sens menționăm şi sprijinul acordat primăriilor de pe raza ROSPA0129 

Masivul Ceahlău (oraş Bicaz şi comunele Ceahlău, Bicazul Ardelean, Grintieş, Tulgheş) în 
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identificarea blocurilor fizice şi pentru fluidizarea avizelor eliberate de Parcul Național 

Ceahlău.  

 

Primăriile  au fost sprijinite cu tehnica GPS din dotare pentru verificarea conformării  

amplasării unor obiective și activități în teritoriul lor administrativ. S-a participat la şedintele 

CAT organizate de A.P.M. Neamț pentru încadrarea și evaluarea impactului  la planuri și 

proiecte pentru: 

 PUG oras Bicaz și PUG comuna Grintieş; 

 PUZ  și Raport de mediu  Reabilitare și modernizare cabana Dochia; 

 Întretinere și igienizare curs apă pârâu Izvorul Alb- oraş Bicaz în vederea reducerii 

riscului de inundaţii; 

 Refacere tronson din DJ155F ( km38+820 –38+890) pe raza localităţii  Izvorul 

Muntelui; 

S-a răspuns la solicitarile unor cetăţeni privind măsuri de management durabil al unor 

suprafeţe în proprietate aflate în ROSPA0129 Masivul Ceahlău, pe teritoriul comunei Ceahlău 

(SC VIEW CEAHLAU S.R.L., comuna Ceahlău). 

Administraţia s-a implicat în organizarea „Festivalului Muntelui Ceahlău” desfăşurat la 

Durău și a asigurat, împreună cu Poliţia, Jandarmeria Montană și Serviciul Salvamont, 

desfăşurarea în bune condiţiuni a pelerinajului religios de pe Muntele Ceahlău (hramul 

Muntelui Ceahlău din ziua de 6 august). Ziua de 6 august a fost declarata înca din 2009 „ Zi a 

porţilor deschise în Parcul Naţional Ceahlău”. 

 

  Cu Ministerul / Consiliul Judeţean și alte  instituţii /organizaţii/administraţii: 

Ȋn ziua de 6 iunie împreună cu reprezentanţi din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Neamţ (Direcţia Proiecte Europene), şeful de birou şi biologul Direcţiei s-au deplasat 

la Ministerul Fondurilor Europene unde a avut loc o sedinţă de lucru a administratorilor şi 

custozilor de arii naturale protejate privind îmbunătăţirea metodologiei de accesare a fondurilor 

europene prin proiecte POIM. 

 Participarea la dezbaterea privind ariile naturale protejate Lacurile Vaduri și 

Pângăraţi și înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate organizată la CJ 

Neamţ (au participat director și biolog); 

 Răspuns la solicitarea MMAP (adresă nr.1575/LVT/ 18.02.2016 referitoare la 

situaţia personalului angajat conform contractului de administrare, a resurselor bugetare 

alocate și a resurselor din sursă proprie necesare administrării PNC de către CJ Neamţ și a 

veniturilor relizate, pe categorii, în anul 2015; 
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 Participarea la întalnirea Grupului de Lucru Judeţean în Domeniul Turismului 

(GLJT-NT) în cadrul „Strategiei de dezvoltare a judeţului Neamţ” organizată de Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Nord – Est la Piatra Neamţ ( 8 februarie, șef birou). 

Comunicarea cu Direcţia Silvică Neamţ şi ocoalele silvice aflate în subordinea sa 

precum şi cu ocoalele silvice  private a constituit tot timpul o prioritate a administraţiei 

parcului. În general acest lucru s-a desfaşurat bine existand probleme mai ales în ceea ce 

priveşte cooperarea cu unele ocoale silvice private ( Ocolul silvic Privat Domeniul Hangu). 

D.A.P.N.C. întocmeste rapoarte săptamânale și lunare privind activităţile planificate și 

modul lor de rezolvare precum și a numărului de vizitatori în PNC pe care le înaintează 

Consiliului  Judeţean  Neamţ (în fiecare zi de luni și la sfârșitul fiecarei luni). 

O altă activitate a avut loc în colaborare cu Direcţia Generală de Asistență Socială și 

pentru Protecţia Copilului și prestatorul INTER TOUR Bacău în cadrul proiectului Copii și 

tineri în situaţii de risc și initiative locale și regionale pentru reducerea inegalităţilor și pentru 

promovarea incluziunii sociale ce s-a desfășurat în doua etape (februarie și mai) la Durau și în 

PNC  

 

Cu asociaţii/O.N.G-uri: Administraţia parcului s-a bazat şi a avut rezultate deosebite 

prin colaborarea cu voluntarii din cadrul asociaţiilor de turism montan sau protecţia naturii. 

Sunt semnate și functioneaza acorduri de parteneriat cu mai multe asociaţii său O.N.G-uri (vezi 

subcap. ”Educaţia ecologică” – Parteneriate/voluntariat ) dintre care enumerăm:. 

 Asociația “Sport.Natura” Piatra Neamţ; 

 Clubul de Ecoturism CET “Dr. Gheorghe Iacomi” Piatra Neamţ; 

 Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „NE MIRĂM” din Onești, județ Bacău; 

 Fundaţia  Pro Park – Fundaţia pentru Arii Protejate;  

 Asociaţia Ghizilor Montani din Bucovina (35 membri ai asociaţiei au participat la 

activitatea „Academia de Munte” pe trasee din PNC din 23-24.01.2016 și la acţiunea 

de orientare în teren din 04-06.03.2016 ; 

 Asociaţia „Societatea Ghizilor Montani Carpaţi” din Sibiu; 

 Asociatia „Pro Grinţieş” 

 Clubul de Ecologie și Turism “Veniţi cu noi” din Bacău pentru organizarea în 

colaborare cu D.A.P.N.C. a acţiunii “Tura tradiţională pe Munţii Ceahlăului” din 15-17 

ianuarie 2016; 

 

 Comunicare/colaborare cu administratorii/custozi de arii naturale protejate: 

  Întâlnirea şi discuţii cu invitații de la Parcul Național Călimani, Parcul Național Cheile 

Bicazului - Hășmaș, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Natural Vânători-Neamţ , 
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Geoparcul Platoul Mehedinti, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării ) participanţi la lucrările 

Simpozionului „ Turism în Ceahlău - Prezent și perspective” (Durău, 8 august 2015); 

  Întalnire informală de lucru cu conducerea Asociaţiei Administratorilor de Arii 

Naturale protejate din România ( Durău ,8 august 2016); 

 În cadrul participării la „Ziua Europeana a Parcurilor” pe 24 mai  de la Murighiol a avut 

loc o întâlnire de lucru şi schimb de experienţă cu administratorii de la alte arii naturale ( au 

participat director şi şef birou). 

În perioada 12-15 octombrie şeful de birou și biologul au participat la Gala Ariilor 

Protejate, organizată de asociația ProPark, la Tismana în cadrul căreia au avut loc discuţii și 

schimb de experienţă cu administratorii/custozii de la alte arii naturale protejate privind 

parcursul legislativ necesar acțiunilor de reconstrucție ecologică.  

Menționăm că administrația Parcului Național Ceahlău are protocoale de colaborare cu: 

 Asociaţia Rangerilor din România pentru instruirea personalului de teren; 

 Asociaţia Administratorilor de arii Naturale protejate din România. 

 

 3.3. Educaţie ecologică 

Componenta de educaţie ecologică constituie o prioritate a D.A.P.N.C. și este 

dezvoltată și aplicată pe mai multe planuri: 

 Educaţia ecologică a vizitatorilor / turiştilor: 

Începe chiar de la accesul în parc pe la porţile de intrare din Durău, Izvorul Muntelui și 

Confluenţa Bistrelor. Este continuată de personalul Administraţiei aflat în teren pe traseele 

turistice, la cabane şi locul de campare prin informarea turistului, supravegherea şi prevenirea 

activităţilor cu potenţial impact asupra mediului natural. Această activitate a dus la o micşorare 

semnificativă a acţiunilor şi a faptelor grave de încălcare a  prevederilor legislaţiei privind 

protecţia patrimoniului natural din Parcul Naţional Ceahlău și ROSPA0219 Masivul Ceahlău.  

Cu toate acestea se mai produc încălcări ale regulilor de vizitare, cele mai multe 

constând în abandonarea de către unii vizitatori a deşeurilor pe trasee. Deși incidenţa unor 

astfel de cazuri a scăzut semnificativ în ultimii ani acest lucru nu trebuie neglijat întrucât 

operaţiunile de ecologizare ocupă încă suficient timp din activităţile pe care rangerii trebuie să 

le ducă la îndeplînire diminuîndu-le din timpul necesar pentru îndeplinirea altor sarcini. Este 

încurajator faptul ca în rândul turiştilor s-a instaurat mai mult respect faţă de natură, 

Administraţia parcului constatând nenumarate cazuri de intervenţie voluntară a acestora în 

colectarea deşeurilor abandonate pe trasee. 
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 Educaţia ecologică în cadrul comunităţilor locale: 

Perioada de eliberare a avizelor pentru finanţare de la APIA a constituit un bun prilej de 

propagandă ecologică în rândul membrilor comunităţilor. Prezenţa lor la sediul Administraţiei, 

operativitatea cu care au fost rezolvate solicitarile precum și explicaţiile primite  au constituit 

pentru ei un motiv serios de a aprecia profesionalismul și determinarea Administratiei în 

protecţia și conservarea tezaurului natural din Masivul Ceahlău. Pentru unii este chiar primul 

contact cu preocupările și atribuţiile noastre de conservare și protecţie, lucru ce îi determină la 

un comportament mai responsabil faţă de natură. 

Un prilej deosebit pentru membrii comunităţilor de a cunoaşte problemele parcului îl 

constituie ședinţele Consiliului Consultativ de Administrare prilej cu care reprezentanții 

primariilor și ai altor institutii și asociaţii din localităţile din jur expun problemele cetățenilor 

pe care îi reprezintă și primesc clarificări din partea specialiştilor Administrației.   

Acţiunile noastre de educaţie ecologică către comunităţile locale constau în primul rând 

în implicarea tinerilor din unitățile de învăţământ din localităţile din jurul muntelui. Tinerii sunt 

foarte receptivi la activităţile de educaţie ecologică și retransmit în comunitate mesajele 

recepţionate în timpul vizitării parcului și discuţiilor purtate cu membrii administrației. Pe de 

altă parte Administrația colaborează mult cu şcolile și liceele din Neamţ dar și din alte judeţe 

(Suceava, Bacau, Iași,Vaslui, Harghita) rezultatele fiind deosebite și utile pentru ambele părţi 

contractante. 

 Educaţia ecologică în instituţii de învațământ 

Cele mai multe colaborări cu unităţi din învaţământul gimnazial şi liceal s-au desfăşurat 

în baza unor contracte de parteneriat semnate între Administraţia parcului şi: 

 Şcoala gimnazială „Grigore Ungureanu” din Ceahlău, judeţul Neamţ; 

 Şcoala gimnazială  „Grigore Panţâru” din Grintieş, judeţul Neamţ; 

 Colegiul Tehnic (cu profil silvicultură) din Piatra Neamţ. 

În 2016 au fost încheiate noi parteneriate: 

 Scoala gimnaziala „NICU ALBU” din Piatra Neamţ la proiectul „Învățacel la şcoala 

naturii. Rezervaţii naturale din judeţul Neamţ” (ianuarie 2016-iunie 2020) 

 Un acord de colaborare cu Asociaţia „Pro Grinţieş” pentru derularea proiectelor 

„Turism cu manualul în mână -Valea Bistritei nemţene” și „Ranger Junior în Munţii 

Neamţului” fiecare cu o perioadă de derulare de 5 luni. Proiectul „Ranger Junior în 

Munţii Neamţului” a fost lansat pe 24 mai  cu ocazia „Zilei Europene a Parcurilor”, 

activităţile debutand cu o excursie tematică în Parcul Naţional Ceahlău și o prezentare 

de film despre PNC la Centrul de vizitare din Izvorul Muntelui și jocuri tematice. 

Tot în această categorie sunt de menţionat și acțiuni de educație ecologică și de 

promovare a Parcului Național Ceahlău la Centrul de Vizitare de la Izvorul Muntelui pentru 

elevi de la şcoli din Bicaz și Piatra Neamţ, Odorheiul Secuiesc, Radăuţi, Gura Humorului, 
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Bacău în cadrul săptămânii „Şcoala altfel” (au participat șef birou, responsabilul cu educaţia 

ecologică, șeful pazei și rangeri); 

 Educaţia ecologică prin mijloace mass-media 

Educaţia ecologică se face direct de către D.A.P.N.C.  dar și indirect prin conlucrarea 

cu autorităţile locale, instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului (A.P.M., Garda de 

Mediu, Garda Forestieră, Direcţia Sanitar Veterinară, APIA, instituţii de învăţământ și 

cercetare), instituţii de învăţământ, de cercetare, prin intermediul mass-media, cu sprijinul 

voluntarilor din asociaţii și/sau O.N.G.-uri. 

Educaţia ecologică este o componentă permanentă, importantă a activităţii 

administraţiei. Acţiunile noastre s-au orientat şi către comunităţile locale, mai ales în   educaţia 

ecologică a tinerilor întrucât am constatat, din pacate, un regres în această direcţie cu toate că 

există încă un sprijin constant pe care diferite şcoli, organizaţii şi asociaţii l-au oferit şi îl oferă 

admnistraţiei Parcului Național Ceahlău . 

Pe parcursul anului au avut loc mai multe evenimente de informare și formare a 

publicului în spiritul educaţiei ecologice precum şi acţiuni în teren în cooperare cu elevi de la 

unităţi de învăţământ sau cu voluntari din cadrul unor asociaţii şi O.N.G.-uri.  

Dintre acestea menţionăm acţiunea din perioada 20-22 iunie pentru igienizarea şi 

marcarea traseelor de desfășurare a competiției de alergare montană “Bate Toaca” inițiat de 

Asociația “Sport.Natură” din Piatra Neamț. La acţiunea de ecologizare au participat 

organizatorii și membrii unor cluburi de turism montan (CET „Dr. Gheorghe Iacomi” din 

Piatra Neamț, Hai pe Munte din Iași). 

Contractele voluntariat (în conformitate cu Legea nr. 78 din 2014 Privind 

reglementarea acțiunilor de voluntariat din România) sunt pe persoane individuale din cadrul 

unor organizaţii/asociaţii și sunt menţionate în  Registrul  D.A.P.N.C. de evidenţă a 

voluntarilor. În anul 2016 în registru au fost înregistraţi 12 voluntari care constituie linia de 

comunicare cu ONG-urile/asociaţiile din care aceştia fac parte. 

Alte activități de educație ecologică, promovarea ecoturismului și a activităților 

recreativ-sportive: 

 Participarea la organizarea ediţiei a IV-a a Crosului Montan “Bate Toaca” (cu 

Asociaţia “Sport.Natura” din Piatra Neamţ; 

 Implicare în organizarea ediției a XXIV-a a Cupei “Dr.Gheorghe Iacomi” organizată la 

Durău de CET  “Dr. Gheorghe Iacomi” ; 

 Participarea la proiectul educațional „Prietenii Ceahlăului” al Asociației pentru 

Dezvoltare Durabilă „NE MIRĂM” din Onești, județ Bacău.  
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 3.4. Cercetare științifică 

Activităţi de cercetare ştiinţifică în teren întreprinse în comun cu specialişti de la 

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii, Institutul de Biologie al 

Academiei Române în cadrul proiectului RO1567-IBB03/2014 coordonat de Dr. Ștefănuţ Sorin 

privind speciile de licheni din Parcul Naţional Ceahlău . Rezultatele au fost publicate în revista  

Cryptogamye,Mycologie, nr.36 (4),2015: Lucrarea „Effect of old-growth forest attributes on 

lichen species abundances: a study performed within Ceahlau National Park (România)” 

(autor CP III Ioana Vicol); 

 Masa rotunda organizată de Garda Naţională de Mediu privind elaborarea 

metodologiilor pentru stabilirea coridoarelor ecologice din cadrul proiectului 

„Dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice și instruirea 

administratorilor de arii protejate pentru o mai bună gestionare a acestora” finanţat din  

cadrul Programului RO02 – „ Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE).  

 În cadrul aceluiași proiect la data de 16 martie a avut loc întalnirea de lucru în cadrul 

căreia s-a dezbătut și analizat implicarea Administraţiei în rezolvarea unor cerințe din 

subactivitatea 2 a proiectului  - Analiza și stabilirea punctelor focale din fiecare judeţ 

pentru a identifica  potențialele  coridoare ecologice  

 În perioada 1-31 iulie în Parcul Naţional Ceahlău  au fost prezenţi un numar de 5 

specialişti de la Facultatea de Biologie a Universităţii „Alexandru I. Cuza” din Iași 

pentru a efectua studii floristice și fitocenologice pe teritoriul parcului (inventariere 

specii de plante și asociaţii vegetale, relevee fitocenologice, fotografii în scop stiințific). 

 În zilele de 8 si 9 iulie rangerii au condus în teren o echipă de cercetători silvicultori de 

la Universitatea din Suceava-Facultate de Silvicultura şi specialişti din Norvegia pentru 

identificarea vârstei unor arbori de larice în PNC (cu această ocazie a fost identificat un 

arbore de larice cu vârsta de 450 ani).  

 Institul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti/ Centrul de 

Cercetări Biologice „Stejarul” Piatra Neamţ pentru observaţii şi determinări de Arnica 

montana la proiectul  „Dezvoltarea unui model funcţional de valorificare sustenabilă a 

diversităţii genetice şi fitochimice a populaţiilor naturale de Arnica montana din nordul 

Carpaţilor Orientali” derulată în parteneriat cu Institutul de Chimie Macromoleculară 

„Petru Poni” din Iaşi, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universităţii „Alexandru 

Ion Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, Centrul de Cercetare şi Prelucrare a Plantelor Medicinale 
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„PLANTAVOREL” S.A. Piatra Neamţ la care au participat şeful de birou şi biologul 

parcului; 

 D.A.P.N.C. a realizat un protocol de colaborare cu Asociatia Oamenilor de Știință din 

judeţul Neamţ și a sprijinit demersurile Asociaţiei în vederea desfăşurării, în prima 

săptămână a lunii septembrie, a lucrărilor Simpozionului Național al Asociaţiei 

Oamenilor de Știinta din România, la Durău. 

 A fost depus un dosar de candidatură în cadrul Programului „Sister park - Parc 

soră”,  inițiativă a ministrului mediului, apelor și pădurilor, susținută  de Ambasada 

Statelor Unite ale Americii în România.  

 

 Consultanță / îndrumare științifică acordată de specialiștii din Direcţia de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău  

 Au avut loc mai multe acţiuni dintre care enumerăm: 

  Colectare de Botrychium lunaria  (15-45 exemplare) pentru studii ştiinţifice privind 

evoluţia plantei (sistematică și taxonomie) în Carpaţii din Slovacia și România (Masiv 

Ceahlău) între 5 și 10 august. Solicitant Vinciane Moission de la Laboratorul de 

Botanică Evolutivă, Institutul de Biologie din cadrul Universităţii din Neuchatel, 

Elveţia, pentru lucrare doctorat; 

  Ȋndrumare studentă de la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, pentru 

realizare lucrare de licenţă (Turism în Ceahlău); 

  Ȋndrumare studentă de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, Facultatea de 

Ingineria Mediului pentru colectare date necesare realizării lucrarii de licenţă (Studiu de 

impact asupra mediului pentru Staţiunea Durău); 

 Colaborări științifice cu instituții de învățământ superior și institute de cercetare 

 Sunt în derulare mai multe acorduri de colaborare cu: 

  Facultatea de Biologie şi Geologie din cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai”, Cluj-

Napoca; 

  Muzeul Naţional de Ştiinţe Naturale „Grigore Antipa” din București; 

  Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie; 

  Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie şi Centrul de 

Cercetări în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CERENESIM) 

din cadrul Facultăţii de Biologie-Departamentul de Biologie, în vederea investigării 
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actuale a biodiversităţii unor ecosisteme terestre şi evaluarea economică a serviciilor 

oferite de diferite categorii de ecosisteme;  

  Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Științe Biologice București/Centrul 

de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamț; 

  Institutul Național de Statistică din România pentru realizare chestionar ”Activitatea 

muzeelor și colecțiilor publice din România”. 

  Facultatea de Ştiinte ale Naturii şi Ştiinţe Agricole din cadrul Universităţii „OVIDIUS” 

din Constanţa. 

 

  P4.  MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE 

 4.1. Echipament și infrastructură de funcţionare 

În anul 2016 pentru Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău  au fost făcute 

următoarele achiziţii: 

  Staţie TETRA MOTOROLA   8 bc x 4920 lei = 39360 lei 

  Cameră  supraveghere orizontală (dronă) - 15000 lei 

  Barcă gonflabilă  - 6000 lei (cu dotări afrente-motor electric,veste de salvare) 

Autoturismul marca Mitsubishi Pajero din dotarea D.A.P.N.C. ACHIZITIONAT ÎN 

2007 A FOST CASAT din cauza costurilor mari de reparaţii și întreţinere, a consumului ridicat 

de carburant și a nesiguranţei în exploatare. Au fost achiziţionate prin alocarea de fonduri 

provenite din surse proprii și finanţare de la Consiliul Judeţean Neamţ două autoturisme noi:  

  Autoturism Dacia Logan MCV - valoare 35.992,90 lei 

  Autoturism teren Dacia Duster -  valoare 74.428,30 

S-a evaluat necesitatea și s-a înaintat la Consiliul Judeţean Neamţ nota de fundamentare 

pentru amenajarea unui adăpost în zona de platou a muntelui, în apropiere de Cabana Dochia și 

a terenului de campare. 

În anul 2016 proiectului „Dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice 

și instruirea administratorilor de arii protejate pentru o mai buna gestionare a acestora” finanţat 

din  cadrul Programului RO02 – „ Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) au fost furnizate un numar de 13  

telefoane HUNT.ro, model Falcon ZUG 3 cu GPS pentru identificarea și transmiterea rapidă 

din teren a informaţiilor privind biodiversitatea. 
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 4.2. Personal conducere, coordonare, administrare 

Conform organigramei și a statului de personal în cadrul Direcției de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău sunt încadrate un număr de 19 persoane (Hotărârea Consiliului 

Judeţean Neamţ nr.159 din 28.07.2016 și 237 din 31 octombrie 2016). Dintre acestea, 17 

posturi erau ocupate la începutul anului 2016 (director parc, șef birou, șef pază, biolog, 

specialist relații cu comunitățile locale și educația ecologică, specialist IT, referent și 10 agenţi 

de teren - rangeri). Postul de inspector de specialitate - economist este în continuare 

externalizat și funcționează în baza unui contract de convenție civilă. A fost și este în vigoare 

un contract colaborare în domeniul asistenţei juridice (Hotararea Consiliului Judeţean nr.237 

din 31 octombrie 2016). 

Pe parcursul anului organigrama și statul de functiuni al D.A.P.N.C. s-a modificat prin 

transformarea și mutarea functiei de referent de la Compartimentul Economico-Financiar la 

Biroul de Administrare (prin crearea funcţiei de referent-agent de teren în vederea 

suplimentării numărului de personal încadrat la Compartimentul Pază). 

În septembrie 2016 au fost angajaţi 2 salariaţi cu studii medii pentru funcţiile de agenţi 

de teren în urma concursului. În cadrul aceluiași concurs s-a ocupat și funcţia de biolog ramasă 

vacantă din 12 august 2016.  

În anul 2016 dl. Busuioc Dumitru a trecut la o treapta superioara (de la treapta de 

încadrare referent-agent de teren debutant la treapta profesionala II).   

În  prima jumătate a lunii februarie în cadrul D.A.P.N.C. a avut loc procedura de 

evaluare a performanţelor individuale ale personalului contractual din unităţile subordonate CJ 

Neamţ privind „Stadiul implementarii standardelor de control intern/managerial, conform 

rezultatelor autoevaluarii la data de 31.12.2015” , raportul analizei pentru 2015 fiind înaintat la 

Consiliul Judeţean Neamţ. Stadiul implementarii standardelor de control intern/managerial a 

fost analizat de asemenea și pentru primul semestru al anului 2016  

  

 4.3. Documente strategice şi de planificare: 

 Planul de Management al PNC; 

 Regulamentul PNC; 

 Regulamentul de organizare și funcţionare a Direcției de Administrare a Parcului 

Național Ceahlău 

 Planul cu măsurile minime de conservare pentru situl Natura 2000 ROSPA0129 

Masivul Ceahlău, aprobat de MMAP prin adresă nr.17953/LVT/16.03.2016  

 Raport asupra Sistemului de control intern / managerial la data de 31 decembrie 2015 

cu documentele însoţitoare prezentat Direcţiei de Resurse Umane din cadrul CJ Neamţ 

cu nr. 88 din 12.02.2016; 
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 Planul de acţiune pentru implementarea recomandărilor din Raportul de Audit nr. 

775/31.08.2016 

 Rezoluţia referitoare la soluţionarea problemelor principale privind managementul 

ariilor naturale protejate din România din decembrie 2015 (semnatari Administratorii 

de arii naturale protejate din România reuniţi la “Gala Ariilor protejate de la Braşov 

din 16-18 decembrie 2015) 

  

 4.4. Instruire personal: 

În afara pregătirii individuale menţionăm participarea specialiştilor parcului la sesiuni și 

seminarii de instruire și perfectionare: 

  Participarea biologului la cursul de Specialist Arii Protejate la Băile Tușnad; 

  Instruire în cadrul proiectului WOLFLIFE derulat de APM Vrancea în parteneriat 

A.P.M. Covasna şi A.P.M. Harghita, proiect care se deruleaza şi în PNC (10-11 mai, 

Covasna au participat director şi şeful de birou); 

  Participare la sesiunea “Managementul destinațiilor turistice: Offline& Online -” 

organizată de către A.N.T, Consiliul Judeţean Suceava și Google România (instruire 

privind organizarea și funcționarea Destinațiilor Turistice, marketing, realizarea de 

aplicații mobile, integrarea multiplatformă/multinivel a promovării turistice). 

  Seminarul naţional „Voluntariatul în Ariile Protejate din România”  componentă a 

planului de acţiuni din cadrul proiectului „Implica-te! E NATURAL să fii voluntar” 

implement de ProPark-Fundaţia pentru Arii Protejate împreună cu Asociaţia 

Administratorilor de Arii Naturale Protejate (24-25 martie, Brasov). A participat 

responsabilul cu educaţia ecologică și comunităţi locale. 

 Participare la cursul „Achiziţii publice și S.E.A.P. – Noul pachet legislativ 

(director, 24-26 octombrie Piatra Neamţ) 

Pentru instruirea și perfecţionarea personalului cu studii superioare și a rangerilor în 

2016 au fost achizitionate mai multe cărți de specialitate. 
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 4.5. BUGETUL ASIGURAT PENTRU ADMINISTRAREA ARIEI 

NATURALE PROTEJATE, PENTRU ANUL ÎN CARE SE FACE RAPORTAREA 

(VALOAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE ÎN FOLOSUL ARIEI, 

VALOAREA TARIFELOR ÎNCASATE)  

Bugetul necesar funcționării Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău este 

asigurat prin subvenții de la Consiliul Județean Neamț și din veniturile proprii. 

În anul 2016, bugetul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău a fost 

1.172.500 lei din care:  

  940.500 lei - subvenție de la Consiliul Judeţean Neamț; 

  232.000 lei venituri proprii (din care 102.480 lei au fost reportați din încasările proprii 

aferente anului financiar 2015). 

Veniturile proprii realizate în anul financiar 2016 conform hotărârilor Consiliului Județean 

Neamț au fost de 252.125,50 lei.  

Bugetul alocat a fost cheltuit în principal pentru: 

  salarizarea personalului administraţiei parcului și plata contribuțiilor datorate la 

bugetul de stat (354.533 lei din subvenții); 

  bunuri și servicii: 614.465 lei (410.442 lei din subvenții și 204.023 lei din venituri 

proprii).  

 Din fondurile cheltuite la capitolul investiții, în cursul anului 2016 s-au achiziţionat 

mijloace fixe în valoare de 170781,20  lei. 

 Bugetul anului 2016 a permis funcționalitatea necesară atingerii obiectivelor propuse de  

Administraţia  Parcului. 

 

4.6.BUGETUL ALOCAT PENTRU ANUL URMĂTOR (SURSELE DE 

FINANŢARE, VALOARE, ACTIVITĂŢI PROPUSE)  

Pentru anul 2017, Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău are prevăzut un 

buget în valoare totală de 1.170.000 lei format din: 

  720.000  lei - subvenție de la CJ Neamț; 

  450.000  lei din venituri proprii, din care 150.609 lei au fost reportați din încasările 

proprii aferente anului financiar 2016. 

 

 


