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Concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisciplinare 
“Învăţare pentru societatea cunoaşterii” - 01 ianuarie 2011 – 15 martie 

2011. Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii 
cunoaşterii. 

 
1. ECOTURISM 

Turismul, văzut ca ansamblu de relaţii şi fenomene care rezultă din 
deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor, atâta timp cât acestea nu 
sunt motivate printr-o stabilire permanentă şi activitate lucrativă oarecare, este un 
fenomen social - economic nou care a patruns cu adevărat în realitaţile cotidiene 
dupa cel de-al doilea Război Mondial, mai exact începând cu anii 1960, după 
profundele transformări realizate în plan social-economic, respectiv: introducerea 
automatizării, industrializarea agriculturii, modernizarea mijloacelor de transport 
etc., toate acestea determinând industrializarea societăţii omeneşti la scară planetară. 

Înainte de a trece în revistă implicaţiile şi considerentele activităţii turistice asupra 
economiei, deci implicit şi asupra creşterii economice, este necesară o scurtă 
abordare multifuncţională a fenomenului turistic.  

Astfel, turismul este, în primul rând, o experienţă umană, constând în  
modul în care indivizii iau decizii în legatură cu produsele turistice substituibile, ce 
surse de informaţii folosesc ei, cum evalueaza ei această informaţie şi cum folosesc 
experienţa proprie în luarea deciziilor privind optarea pentru o formă sau alta de 
turism, deci, toate acestea pot oferi avantaje importante în practica de afaceri și în 
modul în care se cunoaşte, se foloseşte şi se fructifică experienţa din turism.  

În al doilea rând, turismul este o conduită socială deoarece, experienţa 
umană, trăită în calitate de turist, este, de obicei, împărtăşită altor oameni, iar multe 
dintre deciziile legate de o experienţă în turism sunt influenţate atât de psihologia 
individului cât și de socializarea experienţelor şi de autoaprecierea rolului social al 
turismului.  

În al treilea rând, turismul este un fenomen geografic întrucât deplasarea 
de la punctul de plecare la destinaţie este inerentă într-o călătorie turistică, iar 
cercetarea geografică sprijină cunoaşterea fenomenului turistic prin identificarea şi 
analizarea existenţei regiunilor funcţionale de turism, aceste informaţii putând fi 
folosite ca bază de dezvoltare sau evaluare a unei zone geografice.  

În al patrulea rând, turismul reprezintă o afacere şi o sursă de venit pentru 
cei care activează în acest domeniu dar și pentru susţinerea localităţilor sau zonelor 
turistice (receptoare). Multe localităţi sunt interesate în a adăuga turismul la 
inventarul lor de afaceri, deoarece el are puterea de a aduce, prin intermediul 
turiştilor, bani din alte regiuni cu posibilităţi turistice mai reduse.  

În sfârşit, turismul se consideră a fi un complex de tip industrial, nefiind 
vorba doar de câteva zeci sau sute de afaceri singulare, ci de o adevărată industrie cu 
importante implicaţii politice. Concret, el este un grup de mai multe industrii 
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corelate: transport, cazare, servicii de alimentaţie publică, posibilităţi de petrecere în 
mod plăcut a timpului liber (agrement) dar şi de tratament, servicii de vânzare cu 
amănuntul etc.  

După conturarea dimensiunilor fenomenului turistic, se poate afirma faptul că 
interdependenţa dintre dezvoltarea turismului şi creşterea economică este evidentă, 
deoarece antrenează cererea pentru o serie de bunuri şi servicii, care altfel nu ar fi 
fost produse sau prestate. Structura cheltuielilor turistice reflectă impulsul pe care 
aceste cheltuieli îl dau sectoarelor ce concură la realizarea produsului turistic, 
procesul de creștere a veniturilor având loc cu precădere în aceste sectoare dar şi în 
alte sectoare ale economiei, prin intermediul input-urilor (intrărilor) succesive de 
bani, încasaţi de la turişti, încasări ce reprezintă venituri derivate ale acestor sectoare.  

Legat de efectele turismului asupra economiei, Organizația Mondială a 
Turismului (într-un studiu realizat în anul 1980) împarte aceste efecte în trei 
categorii, respectiv:  

- efecte globale: asupra economiei naţionale, în general, stimularea producţiei 
folosirii forţei de muncă;  

- efecte parţiale: asupra echilibrului balanţei de plăţi, nivelul ratei de schimb, 
masei monetare şi circulaţiei băneşti, modului de distribuţie a veniturilor, dezvoltării 
regionale, mediului rural, mişcării demografice;  

- efecte externe: asupra calităţii mediului, formării profesionale, obiceiurilor de 
consum, instruirii şi educaţiei, schimbărilor sociale şi culturale. 

Conform Comisiei Europene, direcţiile principale de acţiune ale 
sectorului turistic ar trebui să fie: 

- îmbunătaţirea planificării, dezvoltării şi managementului turismului de masă, 
în special în zonele de coastă, maritime şi alpine; 

- dezvoltarea sustenabilă a turismului, în concordanţă cu dezvoltarea altor 
sectoare de activitate în zonele turistice; 

- modificarea atitudinii turiştilor, în raport cu mediul şi conștientizarea acestora 
de către managementul turistic. 
 
Ecoturismul şi dezvoltarea sustenabilă 

Numeroase companii de turism au început să iniţieze activităţi de eco-turism, 
cum ar fi: 

• oferirea de pachete turistice ecologice – turism rural, turism combinat cu 
programe ecologice, turism cu organizare de conferinţe pe teme ecologice etc.; 

• oferirea de „pachete turistice extra-sezon” la preţuri convenabile, însoțite de 
diverse alte mijloace de atracţie, pentru a descongestiona aglomerarea zonelor 
turistice în plin sezon şi implicit pentru a reduce efectul negativ asupra mediului 
produs de turismul excesiv în aceste perioade ale anului. 
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2. MIC GHID ISTORIC - JUDEŢUL  NEAMŢ 
 

 
            Oraşul Piatra Neamţ este menţionat documentar pentru prima dată în 1387 
sub numele Kamena (Piatra) într-o listă a oraşelor menţionată de ruşi. În anul 1431 
apare sub denumirea de Târgul de la Piatra lui Crăciun dar statutul de târg domnesc îl 
primeşte doar în anul 1453. Curtea domnească de aici construită de Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, este menţionată în mai multe rânduri în anii 1552, 1570, 1594. În perioada 
contemporană putem enumera ca mărturii ale istoriei oraşului: Cetatea de la Bâtca 
Doamnei, Curtea Domnească precum şi Muzeele de istorie şi arheologie.  

Cetatea de la Bâtca Doamnei este cel mai vechi monument istoric de pe 
teritoriul judeţului Neamţ. În prezent, resturile vechilor construcţii nu mai au 
proporţii monumentale şi sunt accesibile doar arheologic. De pe culmea acestei ruine 
se observă valea Bistriţei ce include oraşul Piatra Neamţ, lacul de acumulare, 
mănăstirea Bistriţa şi culmile muntoase ce înconjoară oraşul.  

Din Curtea Domnească aflată în centrul oraşului s-au păstrat pivniţele domneşti, 
transformate într-un punct muzeal precum şi biserica şi turnul, ultimele două au fost 
restaurate de-a lungul timpului. Curtea Domnească şi-a îndeplinit funcţiile până în 
secolul al XVII-lea şi apoi rolul ei a scăzut. Alături se află biserica şi turnul, ctitoria 
voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt, ce se păstrează în bune condiţii.  

Oraşul Piatra Neamţ are unul din cele mai importante complexe de muzee şi 
arheologie din ţară, aici este centrul de cercetare a culturi eneolitice Cucuteni, toate 
mărturiile arhelogice fiind adăpostite în clădiri splendide, ce fac parte din 
patrimoniul oraşului.  

         Al doilea oraş ca mărime din judeţul Neamţ este Roman, atestat 
documentar încă din sec.al XIV-lea, cu un trecut bogat în evenimente istorice. Din 
păcate acest farmec este ştirbit de imaginea unui oraş industrializat, moştenit din 
perioada comunistă. Cele mai importante monumente istorice sunt ruinele cetăţii 
medievale, biserica armenească, sinagoga precum şi complexul episcopal. Cetatea 
Roman se găseşte cu ruinele sale la 5 km de oraş în comuna Gâdinţi, este distrusă în 
sec al XVII-lea din ordinul domnitorului Dumitraşcu. Astăzi ruinele sale amintesc de 
perioada apusă a acestor ţinuturi, pentru arheologi constituind un important izvor de 
mărturii. Biserica armenească şi sinagoga constituie o parte din culoarea acestui 
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oraş, datând din perioada când în Roman trăiau importante comunităţi de armeni şi 
evrei. Cele două lăcaşuri religioase au o superbă arhitectură ce tronează maiestos. 
Din păcate aceste comunităţi sunt astăzi pe cale de dispariţie. Complexul episcopal 
ortodox din Roman, se bucură de o mare tradiţie fiind printre primele înfiinţate în 
statul medieval  Moldova, mai exact în sec al XV-lea, de domnitorul Alexandru cel 
Bun.     

Cetatea Bâtca Doamnei - Piatra Neamţ (Petrodava) 

    Situată la 4 km sud-vest de oraş. Primele elemente de cultură materială 
aparţin epocii neolitice (faza Cucuteni), peste care se află un nivel de locuinţe din 
epoca bronzului şi apoi stratul daco-getic. Perioada de maximă dezvoltare a fost între 
sec. I î.e.n. şi I e.n. Monument istoriceşte este accesibil doar arheologic. 

      
 
 

 
 
 
 
 

   Curtea Domnească 
 

 
 
 
 
 
 

 
Situat în centrul oraşului, în Piaţa Libertăţii, acest ansamblu arhitectural 

alcătuit din Curtea Domnească, Biserica "Sf. Ioan" şi Turnul-clopotniţă îşi are 
începuturile, potrivit izvoarelor istorice, în perioada 1468-1475, fiind ctitorit de 
Ştefan cel Mare. Din Curtea Domnească s-a mai păstrat doar o parte din pivniţele 
casei domneşti (unde se află acum o expoziţie muzeală) şi porţiuni din zidul de 
incintă. Biserica zidită în 1497-1498, monumentală şi elegantă, este caracteristică 
stilului arhitectural moldovenesc din acea perioadă îmbinând tipul cu plan 
dreptunghiular şi bolţi semicilindrice cu cel trilobat şi turlă pe naos. Turnul, construit 
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în 1499 din piatră brută şi întărit cu patru contraforturi ce-i subliniază profilul zvelt, 
are 19 m înălţime. Foişorul de pază a fost adăugat în epoca modernă. 

 
Casa Ivaşcu - Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun 
 

 
  Construcţia, specifică  urbanisticii din sec. al       
XIX-lea, a fost făcută din bârne fasonate peste 
care s-au aplicat straturi succesive de 
tencuială. Temelia înaltă din piatră de râu 
fixată cu mortar, este un element important în 
estetica faţadei. 
 

 

CETATEA NEAMŢ 

 
Cetatea Neamţ sau 

Cetatea Neamţului este o 
cetate medievală din 
Moldova, situată în 
apropierea oraşului Tîrgu 
Neamţ şi la aproximativ 46 
km de oraşul Piatra Neamţ. 
Aşezată aproape de vârful 
cel mai înalt al Culmii 
Pleşului, cetatea face parte 
din categoria monument-

telor medievale cu valoare excepţională din România.  

Poziţia strategică de care a beneficiat şi prezenţa în evenimentele marcante pe care 
le-a cunoscut această parte a ţării, demonstrează faptul că Cetatea Neamţului, a fost 
una dintre cele mai bine întărite cetăţi de care a dispus statul medieval moldovenesc. 
Numele Cetatea Neamţului vine de la hidronimul “Neamţ” pe care îl poartă râul de 
sub poala muntelui şi de la care şi-au luat numele oraşul și mănăstirea din apropiere, 
ulterior judeţul şi oraşul Piatra care abia, după mijlocul secolului al XIX- lea, devine 
Piatra-Neamţ. Pe zidurile de intrare ale obiectivului turistic Cetatea Neamţului, 
denumire sub care este cunoscuta în zonă, aflăm istoria acestei creaţii  moldovenesti, 
şi anume: “Cetatea Neamţului a fost construită în timpul lui Petru Muşat (1375-
1391), în perioada consolidării statului medieval Moldova. Prima atestare 
documentară datează din 1395, anul în care regele Ungariei, Sigismund de 
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Luxemburg, înainte de a fi înfrânt de oştile lui Ştefan I Muşat la Hindău, emite un act 
de cancelarie “Ante Castrum Nempch”.  Epoca de glorie a cetăţii medievale de la 
Neamţ corespunde domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504), organizatorul şi 
conducătorul militar de excepţie, care înţelegând bine rolul fortificaţiilor pentru 
creşterea capacităţilor de apărare a ţării, a întărit cetăţile moştenite de la înaintaşii săi 
şi a construit altele noi, întreaga Moldovă fiind străjuită de un puternic sistem 
defensiv. 

Prefacută în mănăstire de Vasile Lupu (1646) şi apoi distrusă parţial de 
Dumitraşcu Cantacuzino în 1675, Cetatea Neamţului va mai avea forţa de a scrie o 
nouă pagină de eroism în 1691, când, apărata de un mic grup de plăieşi, va rezista 
asediului armatei polone condusă de regele Ioan Sobieski. După distrugerea ordonată 
de Mihai Racoviţă în 1717, Cetatea Neamţului îşi pierde total importanţa militară.  
 

 
 

În anul 1866 este declarată monument istoric şi abia între anii 1968-1972, sub 
conducerea arhitectului Ştefan Balş au început lucrările de reconsolidare a zidurilor. 
Din lipsa unor informaţii precise s-au executat doar unele terase necesare vizitării în 
bune condiţii a acestui obiectiv istoric, urmărindu-se doar conservarea şi menţinerea 
monumentului fără reconstrucţia părţilor dispărute. Restaurarea cetăţii a continuat şi 
după anul 1992 în cadrul programului UNESCO de restaurare şi de renovare a 
monumentelor istorice în care s-a continuat restaurarea cetăţii şi a zidurilor. 

 Între anii 2007-2009 Cetatea Neamţului a fost închisă fiind supusă unor 
lucrări de reabilitare şi restructurare realizate cu fonduri europene. După doi ani de 
muncă grea, vechea cetate a renăscut din propria cenuşă astfel încât vizitatorii pot 
admira diferitele săli ale cetăţii, vechiul paraclis, bucătăria, monetăria şi 
dormitoarele. Avem astfel un obiectiv istoric deosebit, situat în oraşul Târgu Neamţ: 
cetatea medievală de la Neamţ sau Cetatea Neamţului cum o numesc localnicii. 
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3.CĂLĂTORIE LITERARĂ PE HARTA JUDEŢULUI 
NEAMŢ 

Judeţul Neamţ este unul dintre cele care a oferit literaturii române câţiva 
scriitori foarte cunoscuţi sau a prilejuit scriitorilor români, originari de pe alte 
meleaguri, călători pe la noi, surse de inspiraţie sau popasuri de meditaţie şi linişte 
sufletească. 

Vă invit aşadar să cunoaşteţi în trecerea prin judeţul Neamţ casele - muzeu 
ale câtorva personalităţi ale literaturii române. 

 
Ion Creangă 

 
Trecând podul peste "Ozana 

cea limpede şi frumos curgătoare", 
ajungem la Humuleşti, localitate 
cunoscută din "Amintirile din 
copilărie " ale lui Ion Creangă, în 
prezent cartier al oraşului Târgu 
Neamţ. 

Construită în 1830 de către 
Petrea Ciubotariul, bunicul marelui 
povestitor, casa în care s-a născut şi a 
copilărit Ion Creangă a fost 
amenajată ca muzeu în anul 1951.  

A devenit unul dintre cele mai vizitate 
muzee memoriale. 
Casa este un tipic monument de       
arhitectură populară, construită  
din bârne groase lutuite, are o prispă 
îngustă de lut şi un acoperiş larg de  
draniţă.  

Interiorul este compus din două 
încăperi: tinda, în care era odinioară 
gura cuptorului, şi o odaie mare, dar 
joasă, cu trei ferestruici pe latura de 
răsărit şi de miazăzi, cu cuptorul "...pe 
care mă ascundeam, când ne jucam noi, 
băieţii, de-a mijoarca ..." 
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şi "...stâlpul hornului, unde lega 
mama o sfară cu motocei la capăt, 
de crăpau mâţele jucându-se cu 
ei" ori cu "prichiciul vetrei cel 
humuit, de care mă ţineam când 
începusem a merge copăcel". 
Interiorul mai cuprinde laiţa, de 
jur împrejurul camerei, acoperită 
cu lăicere, culmea cu câteva straie, 
opaiţul, furca şi roata de tors, 
vârtelniţa, masa la care a învăţat 

Ionică buchiile cărţii 
Pe masă sunt un bust al lui Ion 

Creangă  şi ceaslovul amintit în 
memoriile sale. În tinda casei este 
amenajată o expoziţie cu operele 
marelui scriitor, ajuns în panteonul 
literaturii universale, cu documente 
de arhivă, scrisori, fotocopii ale 
manuscriselor şi fotografii. In 
expoziţie sunt şi 14 lucrări de 
grafică realizate de plasticianul 
Eugen Taru, folosite la ilustrarea 
ediţiei din 1959 a volumului "Amintiri din copilărie". 

În afară de romanul autobiografic Amintiri din copilărie, Ion Creangă rămâne 
cunoscut publicului pentru inegalabilele sale basme: Povestea lui Harap-Alb, 
Povestea Porcului, Dănilă Prepeleac, Ivan Turbincă, Capra cu trei iezi, Punguța 
cu doi bani sau povestiri precum Povestea unui om leneș, Cinci pâini, Ursul 
păcălit de vulpe, Moș Ion Roată. 

 
Calistrat  Hogaş 

 
      În centrul oraşului reşedinţă 
de judeţ, Piatra Neamţ, posedând 
un stil arhitectural reprezentativ,  
stăjuită de bustul scriitorului, se 
află casa Calistrat Hogaş, 
înscrisă pe lista monumentelor 
de arhitectură din Patrimoniul 
Cultural Naţional.. 

Loc de viaţă şi muncă, 
punct de pornire în drumeţii şi 
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de repaus creator, casa-muzeu a constituit un întreg univers uman şi domestic, 
despre care Sidonia C. Hogaş, maestră de pian, a lăsat posterităţii informaţii 
autentice şi originale, respectate şi urmate în actuala organizare muzeografică.  

Prima încăpere este 
dedicată drumeţului Calistrat 
Hogaş, evocat prin piese 
originale, specifice pasiunii 
sale, şi prin opere de artă ce 
transpun plasticitatea operei 
literare în viziuni de forme şi 
culori de pictoriţa Iulia 
Hălăucescu.  

Camera de lucru a 
scriitorului prezervă elemente 
din intimitatea creatoare a 
acestuia. La acea masă de lemn 

au luat naștere textele literare În Munții Neamțului și Pe drumuri de munte. 
 
Mihail  Sadoveanu 
 

Casa memorială 
„Mihail Sadoveanu“ de la 
Vânatori – Neamţ, aşezată 
lângă Mănăstirea Neamțului, 
e locul în care marele scriitor 
a realizat multe din 
povestirile sale istorice.  

Scriitorul a locuit în 
clădirea actualului muzeu, în 
perioada 1944 - 1961, fiind 
reşedinţa sa de vară și 
redactând aici Nicoară 
Potcoavă ( 1952),  Poveștile 
de la Bradul Strâmb (1944). Frumusețile peisajului nemțean se regăsesc în 
povestiri precum Hanul Ancuței sau în romanele Baltagul, Frații Jderi, Zodia 
Cancerului. 

 Muzeul păstrează ambianţa de epocă şi expune obiecte memoriale: 
portretele părinţilor, portret şi bust ale scriitorului, o icoană din secolul al XVIII-
lea, o masă florentină, un şah de fildeş, pianul, sabia de samurai, obiecte de 
vânătoare şi pescuit;  cărţi (Biblioteca roz - 75 volume), ediţii princeps (61); 
volume de documente istorice de la 1500. 
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Casa a rămas aşa precum 
a lăsat-o „Ceahlăul literaturii 
române“, atunci când a pornit în 
marea călătorie spre tărâmul 
celălalt (1961), cu mobilier 
simplu, biblioteci ticsite de cărţi, 
operele sale, reviste la care a scris, 
unelte de vânătoare şi de pescuit şi 
benzi ce păstrează pentru eternitate 
imprimarea unor fragmente în 
lectura autorului. 

 
 

Veronica Micle 
 

Nu departe de Cetatea Neamţ, în 
vechiul centru al oraşului Târgu Neamţ, Casa 
Veronica Micle constituie o preţioasă relicvă a 
veacului trecut, ce împleteşte imaginile  vechii 
aşezări cu amintirea mereu vie a aceleia care, 
prin dragoste şi suferinţă, şi-a înscris pentru 
totdeauna numele alături de cel al lui Mihai 
Eminescu. 

Opera Veronicăi Micle e formată din două 
lucrări în proză: Rendez-vous și Plimbarea de 
mai în Iași (1872) și un volum de versuri Poezii 
(1887). Rămâne însă foarte cunoscută 
corespondența dintre Mihai Eminescu și 
Veronica Micle apărută postum în volumul 
Dulcea mea doamnă…- Eminul meu iubit… 
(2000, Ed. POLIROM) 

In ultima perioadă a vieţii, Veronica Micle s-a mutat la Mănăstirea Văratec, 
fapt ce a determinat-o să doneze casa, în 
anul 1886, maicilor de la Văratec, aşa cum 
era mobilată, dar cu condiţia ca "... pe 
peretele casei să fie afişată o placă de 
marmură, pe care să fie scris  “Casa 
Veronicăi Micle".  

La aproximativ 150 m sud-est de 
biserica mare a Mănăstirii Văratec, se află 
Biserica "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul". 
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Lângă peretele sudic al acestei biserici se află mormântul Veronicăi 
Micle (decedată în 1889), mărturie a vechiului cimitir existent aici şi punct de 
atracţie pentru vizitatorii mănăstirii.    

 
Alexandru Vlahuţă 

 
În anul 1880, după ce a 

rămas văduvă, sora lui Vlahuță, 
Elisabeta Străjescu (1850-1925), s-
a călugărit la Mănăstirea Agapia. 

În satul mănăstiresc de lângă 
Mănăstirea Agapia, pe o coastă de 
deal aflată mai sus, maica Elisabeta 
Străjescu a construit o căsuță cu 
cerdac, unde s-a mutat ulterior și 
mama sa. În această casă, scriitorul 
Alexandru Vlahuță venea adeseori 
în timpul verii pentru a se odihni. 
Uneori, își aducea acolo și prietenii săi, printre care se număra pictorul Nicolae 
Grigorescu (1838-1907), cel care a pictat biserica mănăstirii.  

În anul 1963, în această casă a fost organizată o expoziție memorială care 
cuprinde mobilier original și obiecte personale ale familiei Vlahuță, precum și 
fotografii, scrisori și cărți care relevă aspecte semnificative din viața și creația 
cunoscutului scriitor. În prezent, în pridvorul casei sunt organizate cenacluri 
literare. 

Opera lui Alexandru Vlahuță cuprinde proză: România pitorească, 
Nuvele, În vâltoare, Din goana vieții, Pictorul Grigorescu  și poezii:  Iubire. 

 
4. REZERVAŢII NATURALE DIN JUDEŢUL NEAMŢ- 

 PARCURI NAŢIONALE 
Parcul Natural Vânători 

Parcul  natural face parte din categoria ariilor protejate din anul 1999,  
pe o suprafaţă de 30.818 hectare, din care peste 26.300 hectare fond forestier. El 
adăposteşte o largă paletă de valori naturale, culturale şi istorice. Este situat în 
nordul judeţului Neamţ, la graniţa cu Suceava, în raza comunelor Crăcăoani, 
Agapia, Vânători-Neamţ şi a oraşului Tg. Neamţ.Traseele turistice şi punctele de 
atracţie din această zonă, sunt: Pădurea de Argint, Codrii de Aramă, Rezervaţia de 
Zimbri şi Faună Carpatină "Dragoş Vodă", Cetatea Neamţului, Mănăstirile 
Nemţene, alte obiective cu valoare ecologică, culturală,  istorică şi peisagistică 
deosebită.  
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Pădurea de argint (Rezervaţie forestieră) 
 
"... De treci codrii de aramă, de departe vezi albind  

Şi-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint... "  
                                 ( Mihai Eminescu - "Călin - file din poveste") 
Este situată pe teritoriul comunei Agapia lângă sediul Ocolului Silvic Văratec, 

pe terasa inferioară a pârâului Topoliţei, la altitudinea de 540m. Pădurea de argint 
este un arboret de mesteacăn, având arborii cei mai bătrâni cu vârsta de peste 100 
ani. Are o suprafaţă de 2,4 ha, fiind o rezervaţie de tip mixt, forestieră şi 
peisagistică. 

Codrii de aramă (Rezervaţie forestieră) 

 Este situată în comuna Agapia, pe dealul Filiorul, la o altitudine cuprinsă între 
550 și 650 metri şi are o suprafaţă de cca. 21 ha.  

 

Este alcatuită, în cea mai mare parte, din gorun, alături de acesta aici fiind 
inventariate alte cca. 300 specii de plante. Cei mai în vârstă arbori au peste 135 
ani. 

Rezervaţia de stejar Dumbrava 

 Pădurea Dumbrava, în suprafaţă de 56,6 ha este situată între valea pârâului 
Neamţ şi a pârâului Nemţişor, la o altitudine cuprinsă între 445 şi 470 m. Este o 
rezervaţie de tip forestier  care conservă o pădure de stejari seculari, foarte 
viguroşi. Vârsta acestor arbori variaza între 150-200 ani.  Din punct de vedere al 
biodiversităţii s-au identificat 209 specii de plante vasculare aparţinând a 50 de 
familii. 
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Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină Dragoş Vodă 

 Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină "Dragoş Vodă" a fost înfiinţată în anul 
1968, se află în nordul judeţului Neamţ, pe raza comunei Vânători-Neamţ.  

 

 În anul 1970 se aduc primele exemplare de zimbri, în număr de trei, originare 
din Polonia. În momentul actual, se gasesc 6 exemplare de zimbri într-un ţarc de 
aproximativ 4 ha. Pe lângă zimbri în rezervaţie se mai pot întâlni: cerbi carpatini, 
cerbi lopătari, căpriori, vulpi, mistreţi, iepuri, urşi, lupi, specii de avifaună.  

Rezervaţia Naturală Forestieră Dobreni 

 Este cunoscută de localnici ca pădurea de mesteceni Căşărie-Mătăhuia, pădure 
de o rară frumuseţe, care se poate observa, de departe, de pe şoseaua Piatra Neamţ 
- Tîrgu Neamţ, şi unde Muzeul de Istorie Piatra Neamţ a făcut nu demult, 
descoperiri arheologice de mare importanţă istorică şi culturală. 

Peştera Munticelu (Ghiocelu) 

  Este situată pe versantul stâng al Văii Bicazului, în Masivul Surduc-Munticelu, 
pe raza comunei Bicazu Ardelean. Peştera este descoperită în  1973 şi are o 
lungime de 120 m, iar tavanul este acoperit în întregime cu stalactite tubulare sau 
conice, iar planşeul prezintă 
numeroase stalagmite şi coloane.  

Peştera Toşorog 

 Este situată la nord-est de 
Munţii Hăşmaş, pe Valea 
Bradului, la 28 km sud-est de 
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oraşul Bicaz, pe teritoriul comunei Bicazu Ardelean. Are o lungime de 423 m 
fiind, astfel, cea mai lungă peşteră în conglomerate din România. Aflată la 965 m 
altitudine, peştera s-a dezvoltat în conglomerate cretacice şi are aspectul unui 
labirint subteran.  

Cheile Şugăului  

Rezervaţie geologică aflată la capătul sudic al Masivului Munticelu, cu 350 m 
înainte de confluenţa Şugăului cu Bicazul, pe raza comunei Bicaz-Chei. Are o 
suprafaţă de 90 ha şi este remarcabilă prin microrelieful caracteristic, format prin 
eroziunea calcarelor. 

Stânca Piatra Teiului 

  Este situată la 44 km nord-vest de oraşul Bicaz, în apele lacului de acumulare 
"Izvorul Muntelui", lângă viaductul din comuna Poiana Largului. Stânca, având 
înălţimea de 23 m, adusă probabil de gheţari, este alcătuită din calcare recifale 
cretacice, care au fost mai puţin erodate decât rocile sedimentare moi din jur, ceea 
ce a făcut să rămână în relief ca martor de eroziune. 

Rezervaţia paleontologică Cozla-Pietricica-Cernegura  

  Munţii Cozla (679 m), Pietricica (530 m) şi Cernegura (852 m) situaţi în oraşul 
Piatra Neamţ la nord-est şi, respectiv, sud, reprezintă ultima treaptă a Carpaţilor la 
zona de contact cu Subcarpaţii. Formarea lor este legată de existenţa pe aceste 
locuri cu 60 milioane de ani în urmă a unei mări. În rocile din care sunt alcătuiţi 
(marne, gresii, şisturi disodilice) s-au descoperit numeroase fosile de peşti, alge  şi 
scoici. Pe  muntele Cozla, întâlnim la 657 m  punctul numit “ Trei Coline ” şi la  
679 m punctul “ Trei Căldări ”. 

Rezervaţia Floristică de pe Dealul Vulpii  

  O zonă interesantă, denumită ochiul de stepă. Se află în spatele Pietricicăi, cu 
rarităţi specifice de tip xerofit - plante iubitoare de căldură. Ochiul de stepă  s-a 
menţinut de-a lungul timpului, numai în zona Pietricica.    

Rezervaţia Forestieră Goşman 

 Este situată pe valea Tarcăului din judeţul Neamţ şi are o suprafaţă de 170 ha. 
Rezervaţia este o pădure cu specii de fag şi conifere (brad, molid)  a căror vârstă este 
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cuprinsă între 135 şi 270 de ani. O altă arie protejată este Rezervaţia Forestieră 
Goşman, pe 174,5 hectare, administrată tot de Direcţia Silvică, instituţie publică 
descentralizată care mai are în administrare Rezervaţia Naturală Faunistică Borca. 

Rezervaţia Naturală Faunistică Brateş (Comuna Tarcău) 

Rezervaţia are o suprafaţă de 35,7 ha, este acoperită cu o pădure de răşinoase şi 
amestec de răşinoase, loc preferat de către cocoşul de munte. 

Rezervaţia Naturală faunistică Borca 

Are o suprafaţă totală de 356, ha, este acoperită cu o pădure de răşinoase şi 
amestec de răşinoase cu fag, loc preferat de către cocoşul de munte.  

Rezervaţia de tisă ( Taxus baccata) - Com. Pângăraţi 

Are o suprafaţă de 2 ha şi se află pe versantul stâng al pârâului Pângăraţi, între 
pârâul cu Brazi şi pârâul Văcăriei, pe raza comunei Pângăraţi. Rezervaţia cuprinde 
pe lângă cele câteva sute de exemplare de tisă şi pin, ienupăr , brad, molid, fag, 
carpen, corn, sânger, alun şi rare exemplare de mesteacăn. 

Lacul Pângăraţi  

 Aduce elemente de inedit şi frumuseţe în toată perioada anului, dar, mai ales, 
toamna, când se populează cu păsări (raţe, lebede) care vin să ierneze aici. 

Lacul Cuiejdel (Crucii ) - Com. Gârcina 

S-a format în urma unor alunecări de teren succesive începând din 1978 până în 
1991 pe cursul pârâului Cuiejdel, la baza Culmii Munticelu. Este cel mai mare lac de 
acumulare  natural din ţară având suprafaţa de 12,2 ha, lungimea de 1 km, lăţimea 
medie de 102 m, adâncimea medie de 7,44 m. În aval de lac mai există patru lacuri 
mici (1-2 ha). Frumuseţea deosebită peisagistică, caracteristicile geomorfologice, 
limnologice şi biodiversitatea specifică a lacului atestă unicitatea şi importanţa 
acestuia. 

       Lacul Vaduri  

        Este amplasat în judetul Neamt, având în amonte localităţiile Preluca si 
Pângărăcior. Este  arie de protecţie specială avifaunistica, cu o suprafata de 119 ha. 
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Acest lac oferă condiţii favorabile de hrană şi adăpost necesare iernatului pentru 
numeroase specii de păsări migratoare. În ultimii ani pe acest lac şi-au stabilit cartier 
de iarnă specii ca: lebăda de vară, raţa mare, raţa sunătoare şi corcodelul mic. Alături 
de acestea au fost observate şi exemplare de raţă suliţar, raţă roşie, raţă cu cap 
castaniu. Lacul Vaduri împreună cu lacul Pângăraţi reprezintă o verigă importantă în  
păstrarea biodiversităţii şi a habitatelor naturale pentru toată zona estică în 
continentul European.  

 
 

MASIVUL CEAHLĂU 
 

Scurtă prezentare geologică 
Urcând potecile Cehlăului, drumeţul are prilejul să admire priveliştea care se 

deschide larg peste munţii din jur şi posibilitatea de a observa alcătuirea internă a 
muntelui.  Într-adevăr,  această alcătuire apare în nenumărate spinări de piatră ce 
răzbat printre ierburi şi copaci, în pereţii abrupţi şi goi care mărginesc platoul înalt; 
apar în stâncile albe care se înşiră la baza platoului, ca podoabele pe un brâu, şi în 
jgheaburile adânci pe care le-au săpat pâraiele. 
           Rocile care alcătuiesc  Masivul Ceahlău sunt variate, dar toate sunt din 
aceeaşi categorie mare de roci sedimentare, iar dintre ele predomină rocile 
sedimentare detritice, adică născute prin redepunerea unui material care a fost ros din 
alte roci, preexistente. După dimensiunile sfărmăturilor, rocile detritice cuprind 
marne, argile, gresii, conglomerate. Marnele si argilele sunt construite din fragmente 
prea mici pentru a putea fi distinse cu ochiul liber. Gresiile sunt construite din 
fragmente mai mari, care se simt la pipăit şi uneori se pot vedea cu ochiul liber şi 
totdeauna cu lupa. Conglomeratele sunt construite din fracţiuni mai mari de 2 mm şi 
pot ajunge uneori la metri. 

      Ceahlăul este situat în jumătatea vestică sau internă a flisului din bazinul 
Râului Bistriţa. În partea mai joasă a masivului, care poate fi observată către fundul 
văiilor Schitul, Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Neagra, predomină marnele de culoare 
cenuşie, cu intercalări  de gresii fine de aceeasi culoare.   
             În partea mijlocie a masivului, pe care o poţi observa mai bine pe 
interfluviile văilor deschise spre Bistriţa, predomină gresiile cu bobul mare şi cu 
mulţi fluturaşi de mică (muscovit) 
             În partea mai înaltă a Ceahlaului, care începe cam de la 1400m, predomină 
conglomeratele care, pe alocuri, au bobul mic, iar în alte locuri, mare sau foarte 
mare, formând bancuri de mai mulţi metri şi având rare intercalaţii grezoase. 
Conglomeratul constitue pereţii abrupţi care înconjoară spre est şi sud cele două 
trepte ale masivului,denumite Ocolaşul Mare şi Ocolaşul Mic. Datorită 
conglomeratelor, relieful devine impunător,trecând mult peste înalţimile din jur. În 
aceste condiţii, o analiză mai de aproape a conglomeratelor ne poate ajuta să 
înţelegem natura geologică a Ceahlăului. Prezenţa conglomeratelor ne mai dă 
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posibilitatea să separăm zona geologică a Ceahlaului de cele situate la est şi vest. 
Astfel, la est de linia ce trece din direcţia nord-sud, prin Curmătura Lutul Roşu, 
predomină marne cenuşii şi gresii, cum sunt cele din dealurile Ciribuc, Baicu şi Sasu, 
iar pe o fâşie îngustă, situată chiar pe curmatură, apar marne şi argile roşii, de unde 
vine şi numele curmăturii - LACUL ROŞU. 

           Masivul Ceahlău face parte din lanţul Carpaţilor Orientali şi se întinde pe o 
suprafaţă de 290 km pătraţi. Înălţimile lui nu depaşesc altitudinea de 1907 m. 
Dominând munţii din jur, Ceahlăul se zăreşte din multe părţi ale Moldovei şi 
Transilvaniei. 

 
Punctele cele mai înalte de pe munte sunt "Vârful Toaca" (1904 m) şi capătul 

sudic al "Ocolaşului Mare" (1907 m). La altitudinea de 1021 m, spre nord, există o 
cascadă formată din pârâul "Rupturi", numită Duruitoarea. Şuvoaiele de apa ale 
pârâului cad pe un perete de stâncă de la o înălţime de 25 m. De la această cascadă au 
luat numele "Munţii Durău" şi "Staţiunea Durău". Pe traseul turistic "Izvorul Alb", la 
altitudinea de 1350 m, se află "Stânca Dochia", de sub care izvorăşte unul din afluenţii 
Pârâului Alb. Despre această stâncă, legenda spune că este "Frumoasa Dochia", fiica 
regelui Decebal, care a fost prefăcută în stâncă de către Zamolxis, zeul dacilor, pentru 
ca să nu cadă în mâinile ostaşilor impăratului Traian. 

 Flora muntelui Ceahlau este de o bogaţie şi varietate impresionantă. Numără 
peste 800 de specii de plante şi flori. Frumuseţea văilor din dreapta şi din stânga 
obcinei, covoarele florale ale poienilor şi fâneţelor, precum şi poziţiile anumitor stânci, 
impresionând prin mareţia lor, invită la popasuri dese. Despre frumuseţile şi măreţiile 
acestui munte au scris pagini de neuitat scriitori precum: C. Hogaş, M. Sadoveanu, E. 
Gârleanu, V. Alecsandri, Al. Russo, G. Galaction şi alţii. Pe muntele Ceahlău există 
patru cabane turistice: "Cabana Izvorul Muntelui", la altitudinea de 797 m, în partea de 
est; "Cabana Stănilelor" (1400 m), situată în partea de vest a muntelui; "Cabana 
Fântânele" (1200 m), spre nord; "Cabana Dochia", pe platoul de sus al muntelui, la 
altitudinea de 1790 m. La circa 300 m spre nord de această cabană se afla Mănăstirea 
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"Schimbarea la Faţă", construită recent (1992) şi sfinţită la 28 august 1993. De jur-
împrejurul muntelui există nenumarate trasee turistice bine amenajate, având marcaje 
vizibile, care conduc spre cabane, mănăstire şi spre toate frumuseţile Ceahlăului. 
Zilnic, atât vara, cât şi iarna, sute de turişti, veniţi de pretutindeni, urcă şi coboară 
potecile acestui munte.  

 

Tabor, Athos, Ceahlau 

Există în lume trei munţi consideraţi sfinţi şi care au acelasi hram - "Schimbarea 
la Faţă". Aceştia sunt: "Muntele Tabor" din Israel, acolo unde Iisus Hristos, în 
prezenţa a trei apostoli - Petru, Iacov şi Ioan - s-a schimbat la faţă, arătându-şi 
Dumnezeirea; "Muntele Athos" din Grecia şi "Muntele Ceahlău" din România. Atât 
muntele Athos, cât şi muntele Ceahlău sunt consideraţi munţi sfinţi din cauza 
numeroaselor mănăstiri şi ale unei intense vieţi isihaste. Aceşti munţi au şi o poziţie 
geografică aproape similară. Muntele Athos (1935 m) are două vârfuri: Athos şi 
Panaghia. La fel, şi muntele Ceahlău (1907 m) are doua vârfuri: Toaca şi Panaghia. 
Pe vârful Toaca se află, până la sfârşitul secolului XIX, o toacă de lemn şi un clopot 
mare, care au sunat secole de-a rândul la sărbatori şi în fiecare miez de noapte, 
deşteptând sihaştrii la sfânta rugăciune. Alături se afla "Vârful Panaghia", închinat 
Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, patroana şi ocrotitoarea României. Mult timp, 
muntele Ceahlău s-a numit "Muntele Cogaion", denumire dată de către daci. Din 
secolul XVI s-a numit "Muntele Peonul", de la unul din cei mai mari sihaştri ai 
Ceahlaului, anume "Cuviosul Peon". După un timp s-a numit "Muntele Pion", 
aproape  până la sfârşitul secolului XIX. Din secolul XV şi până în secolul XIX, 
muntele Ceahlău a fost înconjurat de jur-imprejur de sihăstrii şi mănăstiri, atât de 
călugari, cât şi de maici. Se cunosc circa 12 asemenea locaşuri de închinare. Mulţi 
trăiau ca nişte vulturi, în locuri greu accesibile, şi se mutau la cele veşnice 
necunoscuţi de oameni. Cele mai importante mănăstiri au fost "Sihăstria lui 
Silvestru", devenită ulterior "Mănăstirea Peonul" şi "Mănăstirea Durău", care prin 
secolul XVII-XVIII număra peste o sută de maici. Pe versantul vestic al Ceahlăului, 
la altitudinea de peste 1400 m, sub "Vârful Ocolaşului Mic", se află poiana numită 
"Văratec" şi platoul "Piciorul Sihastrului". Aici s-au nevoit poate cei mai mari 
sihaştri ai Ceahlăului. Tot aici au luat fiinţă două mănăstiri: "Sihăstria lui Dragoş" şi 
"Sihăstria Ceahlăului". În partea de sud-est a muntelui au sihăstrit multe calugăriţe. 
Aici se află un izvor numit "Şipotul Maicilor". De asemenea, puţin mai jos, pe 
versantul estic, în poiana Cerebuc, se află o sihăstrie de călugări. Pe pârâul Răpciune 
a fost o altă sihăstrie de călugări, iar pe afluentul Răpciuniţa a fost o sihăstrie de 
maici numită "Sihăstria Sofia". Timp de două  secole, în această mănăstire s-au 
nevoit multe călugariţe. Unele se retrăgeau din obşte şi pustniceau un timp sub 
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stâncile Ceahlăului, iar altele coborau la bătrâneţe din nou în chiliile mănăstirii. Pe 
vârful muntelui Ceahlău, strălucea mănăstirea cuviosului Peon Sihastru. Pe valea 
pârâului Secu se afla Mănăstirea Casiana. Multe alte locaşuri de închinare au sfinţit 
muntele Ceahlău, timp de şapte secole. Majoritatea denumirilor, cunoscute şi astăzi, 
poartă numele unor sfinţi pustnici sau pustniciţe: "Peştera lui Vacol", "Peştera lui 
Ghedeon", "Peştera lui Gherman", "Peştera lui Nicandru", "Pârâul lui Martin", 
"Poiana lui Serafim", "Poiana lui Bucur", "Obcina Chiliei", "Chilia lui Ghedeon" etc. 
Se întâlnesc şi toponime de călugariţe: "Piciorul Maicilor", "Poiana Maicilor", 
"Poiana Melaniei", "Poiana Serafimei" etc. Toţi aceşti sfinţi, bine plăcuţi înaintea lui 
Dumnezeu, au fost mângâierea comunelor şi satelor de prin împrejurimi. Ei au slujit 
atât pe Dumnezeu, cât şi pe oameni. La ei găseai totdeauna, în afara sfaturilor şi 
leacurilor duhovniceşti, sfaturi şi leacuri trupeşti. Spre deosebire de vremurile 
noastre, "ei erau doctori fără de arginţi". 

                   Izvor de energie divină 

Toţi acei care au urcat muntele Ceahlău rămân cu o dorinţă fierbinte în sufletul 
lor, de a-l mai urca şi altă dată. Un fel de chemare a muntelui, inexplicabilă, pe care 
oamenii au început să şi-o explice. În urma unor anumite măsurători, s-a emis 
ipoteza ca pe acest munte ar exista mai multe zone de iradiere energetică, având 
puteri miraculoase. Toţi acei care pătrund în perimetrul acestor zone, primesc o 
încarcatură vitalizantă, care îi face să se simtă bine şi care le imprimă dorinţa de a 
mai veni şi altă dată. Dacă însă privim lucrurile dintr-un alt plan, din planul spiritual, 
acest munte are într-adevăr o încărcătură, dar nu bioenergetică, ci pur duhovnicească 
şi plină de Duh Sfănt. O atmosferă neintoxicată de mulţimea păcatelor, de goana 
dupa deşertăciunile lumeşti, o atmosfera curată, divină, în care s-au imprimat pentru 
totdeauna rugăciunile fierbinţi ale generaţiilor de sfinţi părinţi, ale pustnicilor şi 
călugărilor de tot felul. Prin cărările spre cer deschise de acesti sfinţi, mai coboară şi 
astăzi Duhul Sfânt peste osemintele lor, întrupate în munte şi peste întreg muntele. 

Deci nu zonele de bioenergie fac chemarea pe acest munte, ci acelea de 
divinoenergie, dacă ne putem exprima şi aşa. Chemarea o face întreg ansamblul 
muntelui, fiind un munte sfânt, şi de îndată ce pătrunzi în zona lui de influenţă, te 
simţi liniştit şi plin de o stare de fericire neînţeleasă, dar profundă. O stare plină de 
Duh Sfânt, care se suprapune peste grijile lumeşti, făcând să dispară toate furtunile 
sufleteşti.  

 
 Rezervaţia din munţii Ceahlău 
 

  Muntele Ceahlău, bătrânul rege al Carpaţilor Moldovei, considerat de daci  
sălaş al zeului Zamolxis, neîntrecut în frumuseţi peisagistice şi floristice, este propus 
ca Parc Naţional în Carpaţii Răsăriteni. Situat în apropiere de lacul de acumulare de 
pe Bistriţa, muntele este format din roci sedimentare, cu un relief în trepte ca un 
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amfiteatru, împădurit de molid şi fag. Dintre culmi, se înalţă vârfurile Toaca (1404 
m) ca o piramidă, şi Panaghia, ca un turn uriaş. 
         În pădurile acestor munţi, se întâlnesc pâlcuri de jnepeni, ienuperi, smirdari. 
afini şi merişori. Cele mai pitoreşti. în zonă,, sunt culmile paralele cu Obcinele 
Bucovinei, ceva mai puţin înalte (1000 m) în care se întâlnesc arboretele cu Zadă 
(Larix decidua var. polonica); pâlcuri din acest conifer rar la noi, uneori sunt în 
amestec cu molid, brad, fag, paltin. La Cheile Bicazului, pe un brâu de piatră, 
suspendaţi deasupra prăpastiei, stau copacii de zadă ca săgeţi gigantice înfipte în 
calcar, cu vârful spre cer, cu smocuri din 30-40 de ace căzătoare, cu lujeri mici, 
sferici, acoperiţi cu solzi subţiri, rigizi. În zonă, zada se numeşte şi "crin" astfel că 
vizitatorii pot admira "Poliţa cu crini" pe o suprafata de aprox. 90 ha, declarată 
monument al naturii (la Piatra Detunată, Piciorul Maicilor ş.a.).  
       Zada are multe întrebuinţări: lemn pentru hârtie şi pentru fabricarea răşinei 
veneţiene (un fel de chihlimbar); scoarţa pentru tăbăcitul pieilor şi pentru burdufuri 
de brânză, frunzele pentru sirop conţinând vitamina C. Zada trebuie ocrotită. 
           În această zonă, se poate admira ca o statuie, stânca "Dochia". Legenda spune 
că ar reprezenta-o pe frumoasa fiică a lui Decebal, care urmărită de duşmani, a cerut 
zeului Zamolxis să o transforme în "stană de piatră cu inima rece" - scrie Vlahuţă. 
Alte forme cu adevărat megalitice sunt: "Turnul Sihastrului”, "Căciula 
Dorobanţului", "Tabara Vulturilor". În apropiere, este mănăstirea Durău, unde se pot 
vedea frumoasele picturi ale lui Tonitza. 

Flora Munţilor Ceahlău cuprinde o bogăţie de endemisme, ca şi flora Bucegilor: 
căldăruşe, clopoţei carpatici, garofiţe de munte, genţiane, papucul doamnei, floarea 
de colţ, arbori de tisă ş.a.. 

 
Istoricul zonei protejate Ceahlău 

         Istoria acestor locuri îşi are izvoarele pierdute în negura vremurilor de mult 
uitate. Răzbat peste veacuri doar legendele şi povestirile, precum şi unele însemnări 
păstrate.  
         Numele acestui masiv muntos este menţionat pentru prima dată într-un 
document din 1458, din vremea lui Ştefan cel Mare, prin care se stabilea hotarul cu 
mânăstirea Bistriţa. Dumitrie Cantemir (1673-1723), domn al Moldovei şi cărturar, 
în lucrarea "Descrierea Moldovei" din anul 1716, pune Muntele Ceahlău alături de 
Olimp, Pind şi Peliaş. În zonele Piatra cu Apă, Poliţa Cremeniş, Bistricioara au fost 
descoperite vetre de locuit, unelte de silex care au aparţinut unor grupuri izolate de 
vânători, datând din paleoliticul superior. În satele situate pe parcursul râului 
Bistriţa-Hangu, Secu, Ceahlău, Izvorul Alb- s-au găsit urme de culturi geto-dacice 
târzii ce constau în topoare, vase de lut, locuinţe de suprafaţă.  

      Foarte multe denumiri legate de numele sihăstrilor sau locurilor de rugăciune 
se păstreza şi astăzi pentru diferite zone: Peştera lui Ghedeon, Turnul Sihastrului, 
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Peştera Pustnicului. Mânăstirile şi schiturile din jurul Ceahlăului construite după 
secolul al XVI-lea au fost primele centre de învăţare a scrisului şi cititului. 
         O altă informaţie ne parvine din anul 1860, când familia Cantacuzinilor 
amenajează prima potecă în Ceahlău. Cuvântul Ceahlău provine de la regionalismul 
"tictau" care înseamna vârf stâncos ascuţit. 
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CHEILE BICAZULUI 
 

 
 
Date geografice privind Cheile Bicazului: 
Aşezare geografică: lanţul central al Carpaţilor Orientali           
Altitudine:  670-1792 m 
Suprafaţă: 6575 ha 
Cheile Bicazului, datorită mărimii lor impresionante, reprezintă una dintre cele 

mai atrăgătoare zone turistice din ţară, indiferent de anotimp. Făcând parte din lanţul 
Carpaţilor Orientali, Cheile Bicazului au o lungime de 8 km. Formate în decursul 
anilor, prin erodarea calcarelor mezozoice mai puţin dure, de către râul Bicaz şi 
afluenţii săi, Cheile Bicazului, sunt cuprinse în Parcul Naţional Cheile Bicazului – 
Haşmaş, alaturi de celelalte arii protejate Lacul Roşu,Cheile Şugăului , Hăşmaşul 
Mare şi Hăşmaşul Negru. 

Drumul care străbate Cheile Bicazului, un defileu săpat în piatră, este plin de 
serpentine de o rară frumuseţe, iar pe pereţii imenşi de calcar ai stâncilor se ascund 
peşteri (Peştera Neagră şi Peştera Cascada) şi avene (Licas şi Avenul cu Trei 
Intrări).Afluenţii Bicazului fac la rândul lor alte chei cum ar fi Cheile Lapoşului, 
Cheile Şugăului sau Cheile Bicăjelului. În spatele masivelor stânci din Cheile 
Bicazului se află şi una dintre cele mai izolate comunităţi din judeţul Neamţ: satul 
Barnadu de unde se poate continua drumul până la Vârful Vithovos. 
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Pe parcursul drumului prin Cheile Bicazului se pot admira Piatra Altarului – un 
masiv stâncos de 1.120 metri altitudine, masivele stâncoase Piatra Pinteştilor (847 
metri) si Piatra Arşitei (835 metri). Totodată, impresionante sunt şi stâncile Piatra 
Surducului, Poarta de Piatră şi Poliţele Bardosului. Pe unele stânci din Cheile 
Bicazului sunt trasee pentru practicarea alpinismului de către profesionişti. Aproape 
de Lacul Roşu, din drumul principal se desprinde un drum forestier ce iese în Valea 
Bicăjelului. Prin această vale trec traseele montane Şaua Tifra şi Cheile Bicăjelului – 
Drumul Surducului. 

Vegetaţia parcului Cheile Bicazului – Hăşmaş este formată, în proporţie de 95%, 
din păduri de molid care îmbracă versanţii masivului Hăşmaş. Mai întâlnim păduri 
de răşinoase cu fag, pajişti montane întinse, vârfuri cu vegetaţie subalpinş sau 
specifică, dar şi multe rarităţi floristice. Speciile de plante declarate monumente ale 
naturii şi ocrotite în Cheile Bicazului sunt: Papucul doamnei, Floarea de colţ, 
Sângele-voinicului.  

 
Fauna parcului Cheile Bicazului – Hăşmaş cuprinde o varietate de specii rare, 

verigi importante pentru existenţa unui ecosistem echilibrat, şi anume: amfibieni şi 
reptile ca broasca cu burtă galbenă, broasca mare de lac, tritonul de munte, tritonul 
carpatic, tritonul cu creastă, salamandra, broasca râioasă, broasca roşie de munte, 
şopârla de munte, vipera comună, şarpele de alun, păsări ca fluturaşul de stâncă, 
ciocănitoarea de munte, presura de munte, corbul, cocoşul de munte, huhurezul 
mare, acvila de munte şi mamifere, cerbul carpatin, capra neagră, ursul, râsul, lupul. 

Punctele de atracţie turistică ale Cheilor Bicazului sunt: staţiunea Lacul Roşu, 
Rezervaţia Cheile Şugăului (situate la intrarea în localitatea Bicaz-Chei), Cheile 
Lapoşului, Peştera Munticelul, Peştera tunel sau Peştera glodului, Cheile Bicăjelului, 
Vârful Hăşmaşu Mare (1792 m alt), Cheile Cupasului, Avenul Licas, Piatra 
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Singuratică şi Peştera Munticelu. Pentru iubitorii de drumeţii mai sunt amenajate în 
scop turistic un număr de 18 trasee montane în Cheile Bicazului ce străbat Masivul 
Hăşmaş. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. PELERINAJ RELIGIOS 
Mănăstirea Durău 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mănăstirea Durău este o ctitorie din sec. al XVII-lea, a uneia din fiicele lui Vasile 

Lupu. Este reconstruită în anul 1835. Este o mănăstire de maici, cu hramul 
BUNAVESTIRE, monument istoric şi de arhitectură religioasă, pictat de Nicolae 
Tonitza şi ucenicii săi în 1935-1937. Catapeteasma este sculptată în lemn de tei aurit şi 
pictată la Constantinopol. Icoana mare argintată a Maicii Domnului, făcătoare de 
minuni, datează din sec. al VIII-lea. 

În incinta mănăstirii se află Centrul Cultural-Pastoral "Sf. Daniil Sihastru", 
înfiinţat în 1991. Aşezământul mai cuprinde o clopotniţă din zid cu paraclisul 
Schimbarea la Faţă, clopotniţa veche din lemn, chilii, ateliere de pictură şi ţesut 
covoare.  În lumina acestor considerente, Durăul îşi justifică pe deplin notorietatea 
de care se bucură, cu atât mai mult cu cât, în vara anului 1969, datorită lui Teodor 
Varahil Moraru - unul dintre acei care au stat alături de maestru în anii de rodnică 
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osteneală - pictura a căpătat o nouă strălucire, fiind spălată cu deosebită grijă şi 
pricepere. 

 Poate că de aceea,  
în momentul de faţă,  
Mănăstirea Durău este 
vizitată de către aproape 
toţi turiştii care ajung în 
staţiunea cu acelaşi 
nume pentru a petrece 
câteva zile de relaxare 
sau pentru a urca pe 
Masivul Ceahlău 
 

 
Mănăstirea Pângăraţi 
   Istoricul mănăstirii este în multe privinţe asemănător cu cel al Bisericanilor. Şi 

aici s-a construit o veche sihăstrie a unor călugări veniţi de la mănăstirea Bistriţa în 
timpul domniei lui Iliaş voievod, fiul lui Alexandru cel Bun. Monahul Simion căruia 
i se atribuie constituirea acestei sihăstrii s-a străduit ca şi Iosif de la Bisericani să 
ridice o biserică din lemn după obiceiul împământenit şi va reuşi, se pare, cu ajutorul 
lui Ştefan cel Mare să înalţe lăcaşul pe locul unde se află şi astăzi, într-o poiană de pe 
coasta împădurită a muntelui Păru. Distrusă de un incendiu în urma celei de-a doua 
expediţii pe care turcii au întreprins-o în Moldova pentru a răzbuna înfrângerea de la 
Vaslui, biserica a fost reconstruită din piatră în intervalul 1552-1558 de Alexandru 
Lăpuşneanu. Originalitatea lăcaşului de cult e dată de supraetajarea a două biserici în 
acelaşi interior; tainiţa construită la subsol 
de Alexandru Lăpuşneanu a fost 
transformată în 1806, de egumenul 
Macarie într-o biserică aparte (conform 
altor teorii ea este lucrarea datată în 1642 
aparţinând vistierului Dumitru Şoldan) în 
care se oficia slujba pentru deţinuţi, după 
ce în mănăstire a fost amenajat un 
penitenciar. Biserica de la demisol este 
legată de cea de deasupra printr-o scară 
semicirculară. 

                                
Doar în cazul bisericii Sfântul Ioan Botezătorul de la Suceava mai găsim o 

asemenea suprapunere a două lăcaşuri de cult. După 1863 viaţa monahală s-a stins 
treptat iar aici au funcţionat succesiv un penitenciar, un spital militar, un sanatoriu 
TBC, o staţiune de cercetări geografice, geologice şi biologice şi un depozit de plante 
medicinale (după 1991 mănăstirea a revenit la viaţă). 
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     Pisania bisericii vechi: "Cu voia 
Tatălui si cu ajutorul Fiului şi cu 
săvârşirea Sfântului Duh. Această 
clisiarnita a făcut-o pan Dumitru 
Soldan, mare vistier şi soţia lui 
Safta în zilele lui Vasile Voievod, 
la anul 7151 (1642) luna 
septembrie 10 zile şi fiind pristav 
Andronie de la Bisericani, la turn şi 

la trapezarie şi la acoperişul sfintei biserici." 
 
 

Mănăstirea Petru Vodă 
Deşi a fost construită recent (sfârşitul secolului al XX-lea), mănăstirea 

Petru Voda - realizată într-o manieră ce trădează influenţe ale stilului medieval - a 
devenit deja loc de pelerinaj pentru zeci de mii de credincioşi.  

În zona n-a existat niciodată un aşezământ monahal, dar după revoluţia din 
1989, credincioşii au dorit şi-au solicitat înfiinţarea unei mănăstiri în satul Petru 
Vodă. Aceeaşi dorinţă au avut-o şi autorităţile locale care au pus la dispoziţie, în 
poiana Haşca, terenul necesar construcţiilor complexului mănăstiresc. În anul 1990, 
Mitropolitul Daniel al Moldovei şi Bucovinei a dat binecuvantarea şi după anul 1991 
a început construcţia bisericii. Sarcina înfiinţării mănăstirii, a ridicării construcţiilor 
şi organizarea obştei şi-au luat-o doi monahi din mănăstirea Secu, de origine din 
Poiana Teiului. 

 
Unul dintre aceşti monahi este 

fostul stareţ al mănăstirii, protosinghel Iustin Pârvu. Considerat de mulţi ca fiind 
unul dintre cei mai cunoscuţi duhovnici în viaţă. Părintele Iustin a trecut în anii pe 
care i-a adunat peste multe greutăţi, însă a rămas mereu credincios ortodoxiei şi 
neamului românesc. 
Şi mai trebuie amintit că aici a fost înmormântat, la 3 decembrie 2006, părintele 

Gheorghe Calciu Dumitreasa (23 noiembrie 1925 - 21 noiembrie 2006), unul dintre 
disidenţii cei mai înverşunaţi ai perioadei comuniste, motiv pentru care a făcut, 
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alături de părintele Iustin, ani grei de temniţă şi despre care se spune că Nicolae 
Ceauşescu l-a considerat ca fiind chiar duşmanul său personal. 

 
6.ENERGIE ŞI MEDIU 

HIDROCENTRALA  STEJARU 

Posibilitatea amenajării hidroenergetice a Bistriţei a fost intuită demult. Dimitrie 
Leonida îşi obţinea diploma de inginer prezentând proiectul construirii de 
hidrocentrale pe Bistriţa încă din anul 1915.  Cerând sprijinul unor geologi de 
seamă ai vremii, inginerul a elaborat un proiect pentru construirea unui baraj în 
amonte de confluenţa cu Izvorul Muntelui şi o centrală electrică mai jos, la Stejaru. 
Lucrările de construcţie au putut începe abia în anii 50. În locul unde valea se 
îngustează, fiind săpată în gresii eocene, dure, aşa numite ,,gresii de Tarcău", cu 
înclinaţia spre amonte, s-a îndepărtat prundişul şi s-a mai săpat încă 20m în patul 
de stâncă al văii.  După execuţia unui tunel de scurgere a apelor Bistriţei, s-a trecut 
la turnarea celor 1,6 milioane metri cubi de beton.  

 

Foamea de ciment a impus construirea unei fabrici la Bicaz. Calcarul pentru 
producerea cimentului a fost extras din muntele de la Torasca, pe Valea Bicazului, 
în apropiere de intrarea în chei. În mai puţin de un deceniu, omul a deschis aici 
nişte ,,chei" artificiale şi a ridicat un munte de beton în calea Bistriţei.    



 30

 
LACUL DE ACUMULARE DE LA BICAZ 

La 1 iulie 1960 apele sunt zăgăzuite şi trimise la centrala electrică de la 
Stejaru. Aceasta înghite 180 metri cubi pe secundă, în timp ce debitul Bistriţei e de 
cca. 50 metri cubi pe secundă. De aici şi necesitatea construirii lacului de 
acumulare. 

 
 

HIDROCENTRALA “DIMITRIE LEONIDA” 

 

SALA GENERATOARELOR 
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Următorul lac, cel de  la  Pângăraţi este situat pe sectorul de vale 
transversală al Bistriţei  la altitudinea de 370,6 m având la nord Munţii 
Stănişoarei şi la sud Muntii Gotmanu. Lacul s-a format în anul 1964 pe cursul 
superior al râului Bistriţa şi este primul lac de baraj amplasat în aval de 
hidrocentrala Dimitrie Leonida de la Stejaru. Acesta este alimentat cu apă 
provenind din lacul Izvorul Muntelui- Pângăraţi Bicaz la care se adaugă apele 
reofile, deversate de râul Bistriţa în ecosistem. Lacul a fost dat în folosinţă în 
scopul producerii de energie electrică fiind exploatat de S.C. Hidroelectrica S.A. 
Sucursala Hidrocentrale “Bistriţa” Piatra Neamţ.  Prin Hotărârea de Guvern nr. 
2151/2004, lacul Pângăraţi a fost desemnat ca fiind arie de protecţie specială 
avifaunistică care cuprinde luciul de apă al lacului desfăşurat pe o suprafaţă de 
155 ha. Având în amonte localităţile Poiana – Oanţu iar în aval localitatea 
Pângăraţi, lacul care aparţine domeniului public are o lungime maximă de 3700  
m,  o lăţime maximă de 730m şi o adâncime maximă de 14 m.  

Prin condiţiile favorabile pentru  hrană si adăpost pe care le oferă, Lacul 
Pângăraţi reprezintă o zonă importantă pentru păsările care se deplaseaza pe 
culoarul de migraţie est carpatic. Totodată, lacul este o verigă importantă în 
păstrarea biodiversităţii şi a habitatelor naturale pentru toată zona estică a 
continentului european. În ultimii ani acest lac a fost preferat de către numeroase 
specii de raţe, lişite şi populaţii de pescăruş argintiu. Se  pot observa exemplare 
de raţă mare, raţă sunatoare, raţă moţată, lebăda de iarnă şi lişiţe. În ceea ce 
priveşte speciile de peşti care trăiesc in lacul Pangăraţi putem enumera: oblete, 
scobar, clean, ştiuca, caras, ghibort, biban, platică, roşioară. Speciile floristice şi 
fauniste existente în această zonă protejată sunt diverse şi conferş lacului 
Pângăraţi o frumuseţe unică. Acestea reprezintă  importante atracţii pentru turişti  
şi  reprezintă  o sursă economică consistentă. 
 

7.COMPORTAMENTUL TURIŞTILOR 
 

Factorii care influenţează comportamentul turiştilor pot fi împărţiţi în trei mari 
categorii, după cum urmează: 

1. Factori personali: nevoi şi motivaţii, percepţiile,  atitudinile, personalitatea 
turistului, imaginea despre sine,  stilul de viaţă, ciclul de viaţă familială. 

2.  Factori sociali:  familia, clasa socială, liderii de opinie. 
3. Factori situaţionali: ambianţa fizică, ambianţa socială, timpul liber,  starea 

de spirit. 
Personalitatea turistului este formată din ansamblul caracteristicilor, 

convingerilor, sentimentelor şi obiceiurilor care definesc o persoană şi o deosebesc 
de celelalte. Una dintre cele mai cunoscute tipologii ale turiştilor în funcţie de 
personalitate este cea creată de Plog, în anul 1987, care descrie 8 segmente de 
turişti: 
1. Încrezătorii – interesaţi de experienţe unice şi neobişnuite; 
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2. Aventuroşii – cărora le place să exploreze mereu locuri şi activităţi noi; 
3. Iubitorii de plăcere – caută luxul şi confortul în orice călătorie; 
4. Impasibilii – iau deciziile repede, fără planificare; 
5. Planificatorii – care pregătesc călătoria în detaliu cu mult timp înainte de a pleca; 
6. Masculinii – care caută în permanenţă activităţile în aer liber; 
7. Intelectualii – interesaţi de istorie şi cultură; 
8.   Socialii – cei care caută să se apropie de oameni în timpul călătoriei. 

J. Kipendorf sugera în 1984 o tipologie centrată pe imaginarea negativă a 
turistului: 
1. Turistul ridicol – poate fi recunoscut după înfăţişare, îmbrăcăminte (poartă 
pantaloni pe creste, tocuri la fete); 
2 .Turistul naiv –nu cunoaşte limbi stăine şi pune întrebări stupide; 
3. Turistul organizat – în pericol permanent de a se rătăci fără grup; 
4. Turistul înrozitor – se comportă ca şi cum lumea i-ar aparţine; 
5.  Turistul indiferent - stă toată ziua pe plajă, nefiind interesat de ţara sau 
regiunea pe care o vizitează; 
6.  Turistul bogat – vrea să cumpere orice şi doreşte numai servicii de bună 
calitate; 
7. Turistul exploatator – profită de sărăcia poporului din zona vizitată; 
8. Turistul needucat – distruge natura; 
9.  Turistul oscilant – îşi părăseşte grupul şi vizitează locuri necunoscute. 

Turistul mileniului trei, în contextul procesului de globalizare aşteaptă ca 
produsul turistic să îndeplinească criterii de siguranţă, standardizare, securitate, 
conţinut ecologic, autenticitate şi specificitate. 

Prestatorilor şi intermediarilor de servicii turistice din România le revine 
sarcina de a identifica coordonatele comportamentului de consum al turiştilor 
pentru a răspunde la cel mai înalt nivel preferinţelor 

 
 
                                  8.   IMPACTUL TURISMULUI 

Impactul negativ al turismului 
 
     Dacă turismul nu este planificat şi controlat cu grijă, el poate da naştere unor 

foarte serioase tulburări sociale şi unei degradări a mediului. 
Creşterea rapidă a numărului turiştilor care fie îşi petrec vacanţele în unele 

regiuni ale judeţului Neamţ, fie se delectează cu frumuseţile naturale şi antropice 
prin cadrul excursiilor sau drumeţiilor, fie îşi oferă la fiecare sfârşit de săptămână 
o „ieşire la iarbă verde”, a distrus în mare măsură farmecul vechilor frumuseţi 
naturale, a poluat în bună măsură apele, a afectat monumenetele arhitectonice şi 
istorice etc. 

În anumite zone ale judeţului Neamţ, unele efecte negative ale exploziei 
turistice ţin în primul rând de organizarea şi planificarea dezvoltării turismului, în 
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amplasarea şi amenajarea unităţilor de primire şi cazare a turiştilor (hoteluri, vile, 
pensiuni, camping-uri), a bazinelor de înot, a terenurilor de distracţie, a căilor de 
acces, a parking-urilor etc, având prioritate, aproape invariabil, considerentele 
financiare – atragerea a cât mai multor turişti, mai ales „străini’, care să „aducă” 
valută şi profituri considerabile. 

În numele turismului, uneori are loc distrugerea unor peisaje naturale 
încântătoare, desecarea unor spaţii umede de mare însemnătate biologică, 
distrugerea vegetaţiei naturale şi adeseori înlocuirea acesteia cu specii mai 
decorative importante. Toate acestea semnifică o degradare a mediului. 

Pe de altă parte, nu trebuie uitaţi turiștii înşişi care lasă în urma lor tone de 
deşeuri (ambalaje din plastic, hârtii, pet-uri, sticle, borcane, doze din aluminiu, 
bilete de călătorie sau pentru intrare la obiectivele turistice, gume de mestecat 
aruncate pe străzi și trotuare sau lipite pe uşi, pereţi sau obiective etc.), gazele de 
eşapament emise de mijloacele de transport care „pătrund” în natură, deteriorarea 
monumentelor arhitectonice şi istorice, inscripţionarea şi semnarea unor 
monumente, devastarea unor suprafeţe mai mici sau mai mari de teren în vederea 
colectarii anumitor flori etc. 

Zonele prea frecventate de turişti şi-au pierdut uneori din farmecul iniţial. 
Inscripţiile și semnăturile au desfigurat numeroase monumente (pereţi ai clădirilor 
şi cetăţilor, zgârieturi ale frescelor), dar a fost deteriorată și scoarţa arborilor (unele 
inscripţii păstrează data la care au fost făcute). 

 
Impacturile sociale determinate de turism se pot manifesta prin schimbarea 

calităţii vieţii rezidenţilor din zonele turistice. Este o mare nevoie pentru a pune 
accent pe normele de comportare atât pentru vizitatori cât şi pentru rezidenţi, 
precum şi asupra efectelor de interacţiune între comunităţile locale şi turişti. 

Satisfacţia vizitatorilor este puternic afectată de catre alti vizitatori şi acţiunile 
lor. În general, condiţiile sociale afectează satisfacţia vizitatorilor mai mult decât 
condiţiile naturale. Dorinţa de solitudine, posibilitatea conflictelor între vizitatori şi 
perceperea diferită a comportamentului altor vizitatori, sunt toţi factori ce pot 
afecta satisfacţia turiştilor. 

Inghesuiala poate afecta negativ satisfacţia vizitatorilor. Ceea ce vizitatorii 
consideră a fi solitudine sau inghesuială depinde de perceperea fiecaruia şi e 
influenţată de caracteristicile vizitatorilor şi de situaţie sau localizare. Conflicte pot 
aparea între cei ce sunt sosiţi pentru recreere şi cei al caror scop principal nu este 
recreerea. Conflictele apar în special în zonele cu utilizare multiplă, unde 
activităţile umane vin în contact. Pot exista conflicte între diferite tipuri de 
vizitatori, precum cei ce merg pe jos şi cei ce vin cu maşinile. De regula, conflicte 
apar şi atunci când grupuri mici întâlnesc grupuri mari, sau chiar şi atunci când se 
întâlnesc grupuri organizate cu alte grupuri neorganizate.  Comportamentul 
turiştilor poate afecta satisfacţia vizitatorilor direct sau indirect prin impacturi 
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asupra mediului cum ar fi deşeurile sau vandalismul. Alte elemente care pot afecta 
vizitatorii sunt: zgomotul , poluarea aerului sau elemente vizuale. 

 
Impacturile  bio-fizice au ca efect deteriorarea resursei naturale. Principalul risc 
bio-fizic este eroziunea solului. Eroziunea solului este permanentă şi, prin urmare, 
este cel mai serios dintre toate impacturile asupra solului. Chiar dacă compactarea 
solului şi pierderea de materie organică va fi acoperită în oarecare măsură în 
sezonul de non-utilizare, eroziunea de regulă continuă. Activităţile de recreare pot 
induce eroziune şi pot mări rata de apariţie a acesteia. Potecile sunt cele mai 
afectate datorită utilizării lor sporite. Deteriorarea potecilor poate lua oricare din 
următoarele forme:  

- eroziune de tip făgaş care măreşte adâncimea şi lăţimea potecii;  
- apariţia de porţiuni înnoroiate ce provoacă probleme datorită 

segmentării potecii;  
- apariţia de poteci secundare nedorite, precum poteci paralele sau 

reţele secundare. 
        O cauză comună a eroziunii este scurtarea potecilor stabilite formând noi 
poteci mai abrupte. Tipul şi nivelul de utilizare sunt principalele cauze ale 
deteriorării potecii, problemele putând fi diminuate prin localizarea, designul şi 
operaţiunile de întreţinere a potecii. 

     Eroziunea solului poate avea loc în locurile de campare, punctele de 
belvedere, locuri de plecare sau îmbarcare sub formă de bătătorire. Deteriorarea 
zonei poate rezulta din utilizarea neadecvată a terenului, precum grupuri mari 
împrăştiate. În zonele de campare eroziunea conduce la dezgolirea solului, 
dezgolirea rocilor, expunerea rădăcinilor copacilor, mărirea arealului impactat 
(marirea locului de campare) şi proliferarea mai multor locuri de campare. Dacă 
zonele sunt bine alese, eroziunea poate fi controlată eficient prin lucrări regulate de 
întreţinere. Eroziunea e aproape ireversibilă atâta vreme cât e aşa de dificilă 
atenuarea sa, marimea eroziunii fiind necesar a fi monitorizată. 

   
Impacturi asupra vegetației 
           Recrearea poate avea impact asupra: covorului de vegetaţie, compoziţia 

speciilor şi modificarea condiţiilor. Covorul vegetal este cel mai adesea impactat 
de către vizitatori ca urmare a bătătoririi, care reduce înmulţirea prin seminţe. 
Uneori se comercializează specii de plante ocrotite de lege (floarea de colţ). 
Arborii maturi aflaţi în zonele de recreere sunt avariaţi mecanic prin tăierea 
crengilor sau inscripţionarea pe scoarţa acestora. 

 
Impacturi asupra vieții sălbatice 

          Diferite specii sălbatice au o toleranţă diferită de a oamenilor. Chiar şi în 
cadrul unei specii, nivelul de toleranţă variază în timpul anului, în timpul sezonului 
de împerechere, cu vârsta animalului, tipul de habitat şi experienţa individuală a 
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animalului faţă de turişti. În general activităţile de recreere duc la micşorarea 
diversităţii specifice. 

 Impactul asupra vieții sălbatice include: 
- perturbarea neintenţionată din cauza unor condiţii de stres asupra mamiferelor 
mari sau a păsărilor, spre exemplu, perturbarea cauzată de vehicolele turiştilor din 
apropiere; 
- acomodarea animalelor cu oamenii datorată în special hrănirii acestora de către 
turişti sau a hrănirii cu resturile menajere ; 
- transmiterea directă a bolilor de la câini la animalele sălbatice ; 
- braconajul sau supra-recoltare. 

Desigur, animalele sălbatice pot fi afectate prin alterarea habitatului, 
fragmentarea sau distrugerea lui, drenarea zonelor umede pentru agricultură sau 
construcţia de baraje. 

 
Impacturi asupra calității apei 

              Calitatea apei este o preocupare majoră, uneori cu un impact 
predominant. Recrearea în ape poate duce la modificarea ratelor de creștere a unor 
plante acvatice. Uneori există şi germeni patogeni dăunatori omului (Giardia fiind 
una dintre cele mai răspândite boli contactate în zonele naturale). Materiile în 
suspensie pot fi cel mai adesea un factor vizibil în ochii vizitatorilor. Traversarea 
apelor, baia, eroziunea sau schimbarea utilizării terenurilor pot duce la creşterea 
volumului de materii în suspensie, reducând claritatea apei şi satisfacţia 
vizitatorilor.  
     O problemă gravă în ceea ce priveşte recreerea de week-end a turiştilor o 
reprezintă spălatul mijloacelor de transport în albiile râurilor. Din păcate, panourile 
cu amenzile afişate şi interzicerea acestei activităţi nu reuşesc să schimbe 
comportamentul acestor persoane.  
 Nu se pot trece cu vederea urmele recreerii turiştilor „poduri naturale” de la 
suprafaţa apelor şi de pe maluri formate din pet-uri, sticle, spray-uri, mucuri de 
ţigară, articole de îmbrăcăminte etc.  

 
 Impactul turismului asupra diferențelor  culturale 
     Privind turismul ca pe o formă de contrapunere interculturală se va 

constata că personalul gazdă este preocupat, în procent ridicat, de transmiterea de 
informaţii culturale despre propria zonă. Totuşi ceea ce se preia de la un grup la 
altul sunt: articolele de vestimentaţie, obiecte de artă populară deosebite și 
specifice zonei, muzica, anumite cuvinte, obiceiuri, meşteşuguri, produsele 
gastronomice, instrumentele populare, articole de artizanat, dansuri şi multe altele. 

      Prin combinarea acestor simboluri şi valorificarea lor, prin activitatea 
turistică, satul românesc va fi supus unor efecte economico-sociale favorabile sau 
nefavorabile. Cele favorabile sunt urmarea activităţilor economice desfăşurate, iar 
cele nefavorabile sunt cu prioritate cele ambientale care pot fi dezastruoase. 
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Se pot  aminti  o parte dintre acestea : 
 a. efecte favorabile: 
• dezvoltarea unor activităţi din sfera micii producţii şi a serviciilor ; 
• apariţia unor noi locuri de muncă ; 
•  fixarea tinerilor în sate şi concomitent întinerirea satelor ; 
• introducerea unor utilităţi (alimentarea cu apă, canalizare, sisteme de 

epurare, telefonie etc.) . 
  b. efecte nefavorabile: 
• degradarea peisajului; 
• poluarea sub toate formele ei; 
•  modificări ale obiceiurilor de consum, ş.a. 

Ca orice activitate economică, turismul reprezintă o combinaţie a elementelor 
negative şi pozitive care trebuie estimate şi dirijate în sensul dorit. 

 Cunoaşterea şi conştientizarea posibilelor efecte nefavorabile va conduce la justa 
dimensionare a activităţii şi fenomenului turistic astfel încât mutaţiile, de orice 
natură, să poată fi pozitive şi favorabile. Fiind locul de întâlnire şi redirijare al multor 
contrapuneri interculturale fundamentale, turismul elimină izolarea realizând 
condiţiile necesare ca oamenii să conştientizeze existenţa şi a altor semeni de culturi 
diferite. Conştientizarea ineditului, a deosebirilor şi a punctelor comune, poate sluji 
pentru realizarea de produse turistice cum ar fi: iniţierea în muzică instrumentală şi 
vocală, deprinderea de mesteşuguri (olărit, sculptura în lemn, ţesut, pictură pe sticlă, 
realizarea de obiecte artizanale etc.), învăţarea de dansuri populare specifice zonei 
Moldovei, introducerea în gastronomia specifică etc. 
  Toate acestea ar personaliza oferta turistică rurală nemţeană şi reprezintă doar o 
parte a atracţiilor judeţene ce pot fi introduse în circuitul turistic şi deci valorificate 
economic. Chiar dacă în mare parte cei ce practică în momentul de faţă turismul 
rural nu privesc această activitate ca pe o afacere în sine, ci doar ca pe o activitate 
complementară - prioritar rămânând, aşa cum este şi normal de altfel, activităţile 
agricole - din contactul cu turiştii străini, gazdele vor resimţi nevoia învăţării 
limbilor vorbite de turişti. 

Interesul primar îl reprezintă nevoia de comunicare, iar mai apoi trebuinţa reclamei 
propriilor afaceri. Se vor realiza astfel inevitabile relaţii personale între oameni 
foarte deosebiţi şi pe căi foarte variate. Aceste relaţii personale vor contribui la 
cunoaşterea realităţilor şi înțelegerea mentalităţilor între oaspeţi şi gazde, scoţând în 
evidenţă ineditul satului românesc. 

Manifestarea ineditului constă în: 
• executarea manuală a majorităţii activităţilor casnice şi gospodăreşti (lucrări 
agricole şi agrozootehnice); 
• modul de preparare a produselor gastronomice; 
• activităţile manufacturiere din segmentul meşteşugăresc; 
• datinile şi tradiţiile populare; 
• instalaţii tehnice populare; 
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• instalaţii arhaice industriale (batoza, piua, ateliere şi cuptoare de olărit, ş.a.); 
• varietatea peisajului; 
• monumente ale naturii; 
• servicii religioase monahale; 
• și încă multe altele. 

Toate acestea, prin diferențierea lor de la o cultură la alta, de la o piață la alta, 
vor contribui la personalizarea produsului turistic rural românesc.  

 
Impactul pozitiv al turismului 
Impactul macroeconomic al turismului  
Cu toate că are un aport semnificativ la crearea PIB, turismul are şi o contribuţie 

aparte la realizarea valorii adăugate. Având ca specific consumul mare de muncă vie, 
de inteligenţă şi creativitate, turismul participă la crearea valorii adăugate într-o 
măsură mai mare decât alte ramuri apropiate din punct de vedere al nivelului de 
dezvoltare.  

Turismul antrenează şi stimulează producţia din alte domenii, activitatea unora 
din ramuri fiind determinată în mare parte de nevoile turismului.  

Turismul reprezintă totodată un mijloc de diversificare a structurii economiei 
unei ţări. Astfel, necesitatea de adaptare a activităţii turistice la nevoile tot mai 
diversificate, mai complexe ale turiştilor determină apariţia unor activităţi specifice 
de agrement, transport pe cablu. 

 
Pentru judeţul Neamt – în etapa actuală, ca urmare a prezenţei unor resurse 

turistice neexploatate şi insuficient puse în valoare, turismul constituie o ramură cu 
posibilităţi însemnate de creștere și deci rămâne o sferă de activitate care poate 
absorbi o parte din forţa de muncă rămasă disponibilă prin restructurarea economică.  

Trebuie menţionat și faptul că turismul este capabil să asigure prosperitatea unor 
zone defavorizate, putând fi un remediu pentru regiunile slab dezvoltate. Aceasta 
prin dezvoltarea unor zone mai puțin bogate în resurse cu valoare economică mare, 
dar cu importante şi atractive resurse turistice naturale şi antropice. Datorită acestui 
fapt, turismul este considerat o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale.  
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O altă formă de manifestare a efectelor economice ale turismului o reprezintă 
contribuţia sa la asigurarea unei circulaţii băneşti echilibrate, realizată deopotrivă pe 
seama turismului intern şi internaţional.  

 
 
 
Efectul multiplicator al turismului  
Este vorba, în primul rând, despre aşa-numitul efect direct care constă în 

creşterea veniturilor în sectorul turistic (salarii, profituri ale hotelurilor, 
restaurantelor, agenţiilor tour-operatoare), ca urmare a cheltuielilor diverse efectuate 
de turişti în decursul unei anumite perioade de timp, de obicei un an.  

În al doilea rând, se are în vedere efectul indirect care vizează impactul creşterii 
cheltuielilor pentru serviciile turistice asupra ramurilor producătoare de bunuri de 
consum la care firmele turistice apelează în mod inevitabil pentru a-şi susţine oferta 
turistică la parametri competitivi. 

 În fine, în al treilea rând, poate fi urmărit şi un efect indus asupra întregii 
economii regionale, deoarece atât veniturile celor ce lucrează nemijlocit în turism, 
cât şi cele ce revin sectorului producător de bunuri de consum sunt reinvestite în 
vederea procurării altor mărfuri și servicii de care au nevoie. Apare, astfel, un proces 
de multiplicare a cererii  la scara macroeconomică. Potrivit Organizaţiei Mondiale a 
Turismului, efectul multiplicator poate fi definit ca volumul suplimentar de venituri 
realizat de o unitate de cheltuieli a turistului, care va fi utilizat în economie. 

Turismul şi ocuparea forţei de muncă   
Turismul, prin faptul că este un mare consumator de muncă vie, joacă un 

important rol în economie. El creează noi locuri de muncă, participând astfel la 
atragerea excedentului de forţă de muncă din alte sectoare, contribuind astfel la 
atenuarea şomajului. Numărul mare al celor care lucrează în domeniul turismului are 
ca explicaţie faptul că posibilităţile de mecanizare-automatizare a operaţiunilor 
turistice sunt limitate.  

De asemenea, rămânând tot în sfera relației turism-forță de muncă, trebuie 
amintit efectul indirect al creșterii numărului celor ocupați în acest sector. Studiile 
arată că un loc de muncă direct din turism poate crea 1-3 locuri de muncă indirecte și 
induse. 

Aceasta se explică prin aceea că turismul, fiind un mare consumator de bunuri 
și servicii, influențează benefic utilizarea forței de muncă în ramurile furnizoare ale 
acestuia (agricultura, industria alimentară, construcții).   

Impactul social 
Turismul este, dincolo de toate, un element care favorizează comunicarea, 

schimbul de idei, de informații, stimulând lărgirea orizontului cultural cu efect 
asupra formării intelectuale.  

Una dintre cele mai importante funcții ale turismului constă în rolul său 
reconfortant, în calitatea sa de a contribui la regenerarea capacității de muncă a 
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populației, atât prin formele de odihnă, cât și prin formele de tratamente balneo-
medicale. Totodată turismul reprezintă un mijloc de educație, de ridicare a nivelului 
de instruire, de cultură și civilizație a oamenilor. 
  Asadar, turismul contribuie nu doar la satisfacerea nevoilor materiale, ci și la 
satisfacerea nevoilor spirituale ale oamenilor. „Orice pas al unei călătorii devine o 
aventură a cunoașterii; la fiecare pas mori și învingi de bucurie, ineditul te face să 
renaști, natura te reînalță pe soclul fiecărei zile, martor la propriul miracol” (Ion 
Ionescu, Turismul, fenomen social economic și cultural). 

Răspunzând unor cerințe de ordin social, turismul se afirmă și ca un important 
mijloc de utilizare a timpului liber. Evoluția contemporană a economiei mondiale 
este caracterizată de tendința de creștere a timpului liber, fapt ce ridică probleme 
privind organizarea și utilizarea eficientă a acestuia. 

Dacă privim activitatea turistică ca pe una de producție, cu intrări și ieșiri, se 
observă ca aceasta presupune exploatarea unei game variate de resurse, cele naturale 
având un rol fundamental. În consecință, turismul exercită influențe asupra mediului 
și componentelor sale.  

Tot în plan socio-economic, dar și politic, trebuie amintit rolul deosebit de 
important al turismului în intensificarea și diversificarea legăturilor între națiuni. 
Într-adevăr, alături de comerțul propriu-zis, turismul internațional tinde să devină 
una din formele principale de legatură dintre oamenii situați în zone diferite.  

După toate probabilitățile, călătoriile turistice spre destinații tot mai 
îndepărtate de casă tind să devină caracteristice pentru circulația turistică viitoare. Ca 
rezultat, turismul va contribui din ce în ce mai mult la sensibilizarea ființei umane 
față de realitățile din locurile vizitate, la cultivarea unui climat de înțelegere 
reciprocă între oameni, tocmai prin forța de convingere de care este capabil. Prin 
natura sa intimă, turismul este o negație a conflictelor politice. 

 
Turismul – element principal în conservarea și reabilitarea zonelor turistice 

Turismul este una dintre cele mai importante industrii şi cunoaşte o dezvoltare 
continuă. Din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați în explorarea destinațiilor și 
culturilor noi și cât mai îndepărtate. Astfel, zonele care dispun de resurse naturale 
deosebite atrag tot mai mulţi vizitatori, cu atât mai mult dacă ele oferă și posibilitatea 
de a cunoaște tradiții și obiceiuri ale altor culturi. 
 Când turismul și mediul înconjurător coexistă în armonie, mediul beneficiază de 
pe urma turismului. Există multe exemple de acest gen, majoritatea intrând în unul 
din cele două tipuri: conservarea și reabilitarea mediului. 
 Conservarea înseamnă păstrarea și utilizarea în cunoștință de cauză a mediului 
natural și antropic. Conservarea și turismul merg de multe ori mână în mână. 
 Multe monumente istorice şi arheologice au fost salvate de la distrugere datorită 
interesului turiștilor față de ele (case cu valoare istorică, cetăți etc). 
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 Mediul înconjurător a beneficiat de pe urma turismului în variate moduri 
(apariția de parcuri naționale și rezervații imense pentru conservarea vieții sălbatice, 
protecția speciilor floristice). 
  Turismul nu oferă numai un motiv pentru conservarea mediului natural și a celui 
antropic, ci furnizează și banii necesari pentru conservare: o parte din venitul din 
turism poate fi utilizat pentru păstrarea mediului înconjurător. De exemplu, multe din 
parohiile nemțene utilizează donațiile pe care le primesc de la vizitatori pentru 
reparații și restaurări. 
 Reabilitarea însemnă redarea vieții  unei clădiri sau unei zone și renașterea 
acesteia ca ceva diferit de starea sa inițială. În timp ce conservarea presupune 
păstrarea mediului înconjurător într-o formă cât mai apropiată de cea originală, 
reabilitarea implică o schimbare majora în utilizarea mediului. Multe clădiri și zone 
au fost salvate prin turism fiind reabilitate ca atracții turistice sau ca spații de cazare 
turistică.  
 Trebuie avut mereu în vedere faptul că atât resursele naturale cât și cele 
antropice trebuie păstrate deoarece acestea sunt disponibile o singură dată; odată 
consumate, capacitatea de existență a destinației turistice este terminată. De aceea, 
dezvoltarea turismului trebuie orientată către beneficiul social net și mai puțin către 
contul de profit și pierdere. Conceptul de beneficiu social net presupune acea 
combinare a activităților care să determine o dezvoltare locală cu deteriorarea cât 
mai puțin posibilă a mediului natural și social. Pentru a ține sub control acest 
fenomen trebuie ca toți participanții să înțeleagă nevoia de dezvoltare durabilă și să 
recunoască faptul că succesul afacerii depinde de resurse și de protecția acestora.  

9. COLEGIUL TEHNIC FORESTIER - SCURT ISTORIC 

Instituţia noastră, funcţionează sub această formă din anul 2000, ca urmare a 
schimbării denumirii şcolii din Liceul Forestier în Colegiul Tehnic Piatra Neamţ. În 
anul 2001 Colegiul Tehnic fuzionează cu Şcoala generală nr. 6 Piatra Neamţ  . Şcoala 
noastră este un unicat pe Moldova (regiune care cuprinde 8 judeţe) atât din punctul de 
vedere al bazei materiale cât şi al profilurilor şi specializărilor şcolare oferite elevilor. 
Într-un oraş mic dar avantajat de poziţia sa geografică, înconjurat de munţi ca zidurile 
unei cetăţi, Colegiul Tehnic este la el acasă, oferind copiilor din întreaga Moldova 
posibilitatea de a-şi împlini un vis: întoarcerea la natura mamă.  

Grupul Şcolar Forestier având sediul în strada Ştefan cel Mare nr.67, a fost înfiinţat 
în noiembrie 1949 cu denumirea Şcoala tehnică profesională de celuloză şi hârtie. În 
perioada 1950-1955 a fost reorganizat tot sub formă de şcoală profesională, ca urmare 
a transferării liceului Polizu din Bucureşti, liceu cu specializarea industrializarea 
lemnului. Instituţia s-a numit Şcoala medie tehnică cu profilurile celuloză şi hârtie, 
respectiv exploatarea şi industrializarea lemnului. 
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Prin cursuri de 4 ani se pregăteau tehnicieni pentru platformele de profil din 
judeţ. Din 1966 a devenit Grup Şcolar Forestier şi îngloba clase de liceu, şcoală 
profesională, şcoală de maiştri, dezvoltându-se o puternică bază materială. La 1 iunie 
1969 titulatura s-a schimbat în Liceul Industrial Forestier cu profilurile silvicultură, 
exploatări şi construcţii forestiere, industrializarea lemnului, formă de organizare 
şcolară sub care funcţionează până în anul 2000 când primeşte statutul de Colegiul 
Tehnic .  

Şcoala generală nr.6 de pe strada Ştefan cel Mare nr.104, îşi are originea în 
secolul XIX, anul 1846 când a fost menţionată ca şcoală catehistică a dascălului 
Gheorghe, instituţie patronată de biserica ortodoxă, deoarece în acea perioadă nu 
exista înăţământ de stat. În anul 1901 documentele menţionează funcţionarea şcolii 
de fete nr.4 în mahalaua Valea Viei, iar în 1921 şcoala de băieţi nr.4 separată de cea 
de fete. Un important moment este anul 1929 când familia Lalu face o importantă 
donaţie, astfel şcoala se mută  pe strada Ştefan cel Mare nr.67 sub denumirea de 
Şcoala Primară Jean Theodor Raux  şi George Lalu. Odată cu sistematizarea 
oraşului, această şcoală îşi mută sediul ( anul 1966) în zona liceului de artă ca apoi 
din 1971 să se stabilească în zona  Valea Viei, str. Ştefan cel Mare, nr.104 sub 
denumirea de Şcoala generală nr.6.  

Ne putem mândri că sunt doar două instituţii cu acest profil care acoperă o 
regiune istorică a României şi de unde vin toţi cei care continuă să creadă că 
legăturile omului cu pădurea nu s-au rupt, în sensul că putem modela şi utiliza 
mediul natural fără să îl distrugem. Unitatea noastră se află localizată în zona de 
locuire ceea mai veche a municipiului, una dintre vetrele istorice ale târgului Pietrei, 
reprezentând un  unicat pe zona Moldovei prin baza materială deţinută şi 
specializările oferite.  
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Colegiul Tehnic Piatra Neamţ a oferit pieţei muncii din această zonă 
generaţii de absolvenţi ai unor specializări mult solicitate.  Pentru anul şcolar 2011-
2012, şcoala are următorul plan de şcolarizare  pentru clasa a IX-a şi şcoală 
postliceală:  

 
 
 

An de studiu Domeniul Calificarea
Cls a IX-a Silvicultură Technician în silvicultură şi 

exploatări forestiere
Cls.a IX-a Protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului
Cls. a IX-a Mecanic Technician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii
Cls. a IX-a Fabricarea 

produselor din lemn
Technician designer mobilă şi 
amenajări interioare

Postliceală Silvicultură Tehnician silvic
Clasa a-IX-a
seral 

Mecanic Technician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii

 

Cabinet de silvicultură 
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 Laborator de informatică 

 
 

Cabinet de vânătoare 
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Să facem şi puţină practică 

 



 45

  
Sportivii noştri 
 

 
 

Şi în excursie se învaţă 
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România a prins rădăcini  ... la Doljeşti  
      Miercuri,  29 octombrie 2008 

   Dealurile din Doljeşti au fost invadate pe 29 octombrie 2008, dimineaţa, de o 
armată de voluntari, mai bine de o mie la număr, veniţi să planteze arbori.  

De la Colegiul Tehnic au participat aproximativ 120 de persoane, directori, 
profesori, ingineri silvici, maiştri instructori şi elevi de la clasele de silvicultură ( IX 
D, E, X C, D, XI B şi XII F ). 

 Suprafaţa a fost împărţită în 28 de sectoare, pe care le-au jalonat specialiştii de 
la Direcţia Silvică Neamţ. Acţiunea de împădurire a unei suprafeţe de 5,5 hectare de 
teren în cadrul programului „România prinde rădăcini“ a fost organizată  la Doljeşti 
de Consiliul Judeţean Neamţ, primăriile Doljeşti şi Roman, Direcţia 
Silvică Neamţ, la iniţiativa Realitatea TV.     
 

 

 
 

România a prins  rădăcini ... la Doljeşti 
 

   Alături de voluntari şi politicieni, la acţiunea de plantare a fost prezentă şi 
actriţa Draga Olteanu Matei . Acţiunea  a continuat pe 30 octombrie la 
Comăneşti, judeţul Bacău, altă  localitate afectată de inundaţii.  
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Rădăcini sădite de Colegiul Tehnic Piatra Neamţ 

 
Şcoală cu renume în pregătirea silvicultorilor, Colegiul Tehnic  a colaborat cu 

Consiliul Local Piatra Neamţ  în amenajarea terenului situat pe traseul 
telegondolei, plantând măcieş pentru ameliorarea solului. 
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Pentru ecologizarea zonei, elevii Colegiului Tehnic au spus prezent la 

toate activităţile organizate de primăria Piatra Neamţ 
 

 
Activitate de ecologizare pe dealul Cârloman 
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