
Proiect: „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț” Cod SMIS 117007
Obiectivul proiectului: Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de interes conservativ din siturile ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău, Parcul Național Ceahlău și din rezervațiile naturale 2.642. 
Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini, 2.661. Lacul Izvorul Muntelui, în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea unui Plan de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile 
conservării acestora.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 12.431.214,26  lei, proiectul fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, (85%) și din bugetul de stat (15%)
Beneficiar: UAT Județul Neamț

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN MASIVUL CEAHLĂU

Consiliul
Județean
Neamț

ROSPA0129 Masivul Ceahlău
Aria de protecție avifaunistică 

Masivul Ceahlău

Rezervația naturală forestieră
Secu

Rezervația naturală botanică
Toaca

Rezervația naturală acvatică
Lacul Izvorul Muntelui

Rezervația științifică
Ocolașul Mare

Rezervația științifică
Polița cu Crini

ROSCI0024 Ceahlău
Parcul Național Ceahlău

Rezervația naturală botanică
Gardul Stănilelor

Monumentul naturii
Cascada Duruitoarea

Parcul Național Ceahlău a fost înființat în anul 1955, în scopul de a asigura 
conservarea biodiversității deosebite a acestui masiv. Muntele Ceahlău este cel 
mai reprezentativ și cunoscut munte din Carpații Moldovenești. Datorită 
caracterului izolat al acestui masiv în zonă regăsim numeroase specii rare sau 
endemice importante pentru știință, monumente ale naturii și rezervații.

Masivul Ceahlău a fost declarat Sit de Importanţă 
Comunitară pentru specii și habitate - ROSCI0024 Ceahlău 
în anul 2007, ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România. Regăsim aici 13 
habitate de interes conservativ european, dintre care 3 
sunt deosebit de importante, fiind marcate ca prioritare. 
Tot aici se găsesc specii de interes conservativ european 
(mamifere, plante, pești, nevertebrate, amfibieni).

Aria de Protecție Avifaunistică Masivul Ceahlău 
(ROSPA0129), cu o suprafață de 27.837 ha, include 
întregul Parc Național Ceahlău și a fost înfiinţată în anul 
2011 ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 
Natura 2000 în România. Aceasta are în vedere 
protejarea unui număr de 25 specii de păsări de interes 
conservativ european, precum și a habitatelor de 
cuibărit și hrănire ale acestora.


