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I. PREZENTAREA JUDE ULUI . DATE GENERALE

inut de legend  din vechea provincie Moldova, cu a ez ri încadrate în
unitatea i continuitatea evolu iei societ ii din întreg spa iul românesc, jude ul
Neam  este situat în partea central-estic  a României, de-a lungul v ilor râurilor
Bistri a i Siret, având o suprafa  de 589.614 ha, ceea ce reprezint  aproximativ
2,5% din suprafa a României.

Jude ul Neam  are ca vecini: la nord jude ul Suceava, la vest jude ul
Harghita, la sud jude ul Bac u, iar la est jude ele Vaslui i Ia i face parte din
Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, care reprezint  grani a de est a Uniunii
Europene.

Relieful jude ului   este dispus în trepte, cuprinzând mun i, dealuri,
podi uri, câmpii. De la Est la Vest, cea mai mic  altitudine este de 169 m de-a
lungul v ii râului Siret, iar cea mai mare altitudine o are vârful Ocola u Mare (din
masivul Ceahl u- 1907 m).

Clima:  în ansamblul jude ului înregistreaz  tr turile climatului temperat-
continental. Deosebirile sunt determinate de altitudine cât i de marile suprafe e
acvatice ap rute în urma amenaj rii hidroenergetice a râului Bistri a.

Flora spontan  : pe teritoriul jude ului este foarte variat , în mod special
în zona montan . Zona p durilor cuprinde specii de molid, p duri de foioase i

duri de foioase în amestec cu molid. În mun ii Ceahl u se reg sesc 5 specii de
plante ocrotite în mod special.

Bog ia vegeta iei cât i raritatea speciilor au determinat constituirea a
dou  parcuri na ionale (Ceahl u  i  H ma  -  Cheile  Bicazului)  i 8 rezerva ii,
suprafa a total  pus  sub protec ie fiind de 29.210 ha.

Fauna: Domeniul forestier adaposte te o faun  bogat i de mare interes
cinegetic: urs, lup, cerb, c prior, ras, vulpe, jder, veveri , coco  de munte, oim,
ierunc . În apele curate din zona montan , în râuri i lacuri, tr iesc diverse specii
de pe ti: p str v, lipan, scobar, clean, moruna , babu .

Solurile :  în propor ie de aproximativ 45% sunt soluri silvestre (262733
ha). Suprafa a terenurilor de folosin  agricol  este de 281520 ha i reprezint
47% din suprafa a jude ului.



Re eaua hidrografic : Resursele de ap  din jude  constituie unul din
elementele care au favorizat dezvoltarea economic i social  a acestei regiuni.
Judetul Neamt dispune de importante resurse de apa de suprafata si subterane.
Lungimea total  a râurilor în jude ul Neam  este de aproape 2000 km.

Ape de suprafata - intreaga retea hidrografica ce dreneaza teritoriul
judetului apartine raului Siret si principalilor sai afluenti Bistrita si Moldova la care
se adauga raurile Ozana, Cracau, Tarcau, Cuiejdi. Râul Bistri a, cu un bazin de
alimentare de 5800 kmp constituie o important  surs , pe cursul s u fiind
construit i dat în exploatare unul din importantele sisteme hidroenergetice ale

rii.
Ape subterane - Regimul si raspandirea lor sunt determinate de conditiile

structural - litologice si de etajarea principalelor conditii fizico - geografice, cele
mai bogate panze freatice fiind cuprinse in complexul luncilor si teraselor raurilor
Siret, Moldova, Bistrita, Cracau, Ozana.

Lacuri - Lacurile sunt amenajate în scopuri complexe (hidroenergetice,
iriga ii, piscicultur , rezerve de ap , agrement). Ele se desfasoara pe valea
Bistritei: Izvorul Muntelui, Pangarati, Vaduri, Batca Doamnei. În jude ul Neam  se
afl  cel mai mare lac de baraj natural din România – Lacul Cuejdel dar i cel mai
mare lac de acumulare de pe râurile interioare din România – Lacul Izvorul
Muntelui (3120 ha).

Resursele  subsolului i solului :  Jude ul Neam  dispune de o serie de
rezerve minerale cum ar fi:

- minereuri uranifere (Grin ie  – în procedur  de ob inere a autoriza iilor
pentru o nou  exploatare), sare gem  (Tg. Neam , Dobreni, Piatra Neam ,
Borle ti),  z minte de s ruri de potasiu (Cr oani, Negre ti, Gîrcina,
Dumbrava Ro ie, Borle ti, B te ti, Tazl u), sulfuri cuprifere înc  neexploatate.

- roci utile – calcare (Bicaz Chei i D muc) utilizate în industria cimentului
i varului,  nisipuri i pietri uri (bazinele râurilor Moldova, Bistri a i Siret i la

Girov, c ciule ti, Cr oani, Tîrgu Neam , Vân tori), argile utilizate în
producerea c mizilor, iglelor i pl cilor ceramice (Ciritei – Piatra Neam ,
Sagna, R uce ti, Gâdin i, Ta ca, Roman, Vân tori Neam , Tarc u), gresii
(Tarc u). Nisipurile sunt folosite în producerea materialelor de construc ii, al turi
de prundi uri, calcare i gresii.

- petrol i gaze naturale – Roman, Tazl u, Pipirig
- ape minerale carbogazoase i plate ce se pot consuma ca atare

(To orog, Bicazu Ardelean, Pipirig, Izvorul Muntelui, Tazl u) i ape mineralizate
cu propriet i terapeutice (Dur u, B lt ti, Oglinzi, Piatra oimului).

Cea mai mare bog ie a jude ului o reprezint durea. P unile i
fâne ele, care dau un farmec deosebit peisajului, constituie totodat  o surs
pentru hrana animalelor dar i pentru industria plantelor medicinale. Fauna
bogat i variat  este o alt  bog ie a zonei, asigurându-i un renume legendar în
domeniul vân torii.



Din punct de vedere administrativ:  jude ul Neam  include 2 municipii, Piatra
Neam i Roman, 3 ora e Bicaz, Tîrgu Neam i Roznov, 78 de comune i 344
sate.

Cel mai important ora , Piatra Neam  este capitala jude ului.

Popula ia jude ului  : în urma  ultimului recens mânt (2011) este de 470.766
locuitori. In mediul urban tr ie te aproximativ 36% din popula ie, iar restul
locuie te în mediul rural. Cele mai importante comune privind num rul de
locuitori (între 7.500 i 10.000) sunt: S oani , Pipirig, R ce ti, Vân tori Neam .
Ca densitate a popula iei, la nivelul mediului urban cea mai ridicat  este în
municipiul Roman (2213 locuitori/kmp) iar cea mai mic  în ora ul Bicaz (60
locuitori/kmp). În mediul rural cea mai sc zut  densitate a popula iei este în zona
de munte a jude ului (50 locuitor/kmp).

Profilul economic al jude ului Neam  a fost determinat atât de armonia
formelor de relief cât i de diversitatea resurselor naturale a acestui inut.
Poten ialul energetic al râurilor, întinsele suprafe e de p duri, p uni i fâne e
naturale, bog ia i diversitatea materialelor de construc ii din zona montan ,
terenurile bune pentru agricultur  din partea de est a jude ului, cât i factorul
uman cu str vechile tradi ii în diferite domenii de activitate, constituie surse
importante ce au fost puse în valoare i au concurat la crearea unei structuri
economice destul de armonioase.



II. POTEN IALUL TURISTIC AL JUDE ULUI NEAM

Unul din punctele tari, care aduce câ tig i valoare economiei jude ene, îl
reprezint  turismul.

Varietatea peisajului geografic, cu nenum rate locuri pitoresti, patrimoniul
monumentelor istorice si de art , originalitatea elementelor etnografice si
folclorice, prezenta statiunilor balneoclimaterice reprezint  doar câteva obiective
de mare atractie turistic , ce au favorizat dezvoltarea a mai multor forme de
turism:  turismul montan, turismul cultural-ecumenic, turismul rural i agroturism,
ecoturism i turismul balnear.

 Turismul montan

Obiectivul turistic central al jude ului care înregistreaz  cel mai intens aflux
turistic îl constituie zona Bicaz - Ceahl u, cu mun ii H ma , Bistri a, Tarc u,
St ni oara, accesul c tre aceasta fiind u urat de drumurile care unesc
Transilvania cu Moldova prin Cheile Bicazului. Mun ii H ma , alc tui i din roci
calcaroase, cuprind o vast  zon  carstic , caracterizat  prin pe teri, chei i
praguri.

Masivul Ceahl u este cel mai seme  munte al Moldovei, un obiectiv turistic
important al rii, un loc despre care circul  multe legende i pove tiri. Punctele
cele mai înalte de pe munte sunt Vârful Toaca (1904 m) si Ocola ul Mare (1907
m); la altitudinea de 1021 m exist  o cascad  format  din pârâul Rupturi, numit
Duruitoarea, ale c rei uvoaie cad pe un perete de stânc  de la o în ime de 25
m. De la aceast  cascad i-a luat numele renumita sta iune Dur u, aflat  la
poalele masivului.

Situat  la o altitudine de 780-800 m, sta iunea se afl  într-o regiune
montan  frecventat  din secolul al XVIII-lea. Centrul Cultural-Pastoral "Sf. Daniil
Sihastru" este situat în incinta Mân stirii Dur u, a c rei biseric  a fost pictat  de
celebrul pictor roman Nicolae Tonitza, într-un peisaj montan magnific, un loc în
care spiritualitatea încununeaz  pitorescul, turistul fiind în acela i timp un pelerin.
Recomandat  pentru odihn i tratament, sta iunea constituie un punct de
pornire pentru numeroasele trasee care acoper  masivul Ceahl u, oferind în
acela i timp posibilitatea practic rii sporturilor de iarn . Hotelurile i pensiunile
turistice au oferte atractive pentru orice sezon, fiind renumite pentru specialit ile
culinare specifice zonei.

Rezerva ia natural  Cheile Bicazului - H ma , monument al naturii, cu
pere i stânco i de 300-400 m în ime, reprezint  un ad post pentru via a
salbatic i pentru peste 600 specii de plante pe o lungime de 10 km.



Turism cultural-ecumenic

Jude ul Neam  are o bogat  mo tenire istoric , eviden iat  prin muzee
(Muzeul de Istorie i Arheologie, Muzeul de Art , Muzeul de Etnografie i
Folclor), case memoriale (Calistrat Hoga , Ion Creang ), cet i medievale
(Cetatea Neam ului), catedrale, i mai ales mân stiri, cunoscute pe plan
interna ional - Agapia, V ratec, Sihla, Sih stria, Bistri a, Horai a, Neam  -
adev rate pietre de hotar pentru orice traseu turistic din jude .

Unul dintre cele mai interesante i c utate obiective turistice din Neam
este Muzeul "Nicolae Popa", din satul Târpe ti, care prezint  un bogat patrimoniu
cultural: de la m ti tradi ionale de ur tori, de pictur  naiv , colec ii numismatice
i de fiare de c lcat, unelte agricole i c i vechi. Nu este de ocolit nici muzeul

etnografic, unde se g sesc costume populare vechi de peste 200 de ani.
Ceramica neagr  de Marginea, unic  în lume, are i ea un loc aparte. De
asemenea, nu trebuie omise nici sculpturile artistului, care atrag prin stilul
nonconformist.

Emblematic pentru re edin a de jude , municipiul Piatra Neam , este
Complexul medieval din zona central , edificat în timpul domniei lui tefan cel
Mare, alc tuit din Curtea domneasc  (construit  în anul 1468), Biserica Sf. Ioan
i Turnul-clopotni  (1497).

Un obiectiv turistic reprezentativ pentru zona Târgu Neam  este
monumentul istoric Cetatea Neam ului, reabilitat printr-un proiect finan at în
cadrul Programului PHARE CES 2004-2006 - Dezvoltarea infrastructurii
regionale.

Turism rural i agroturism

Adev rat remediu împotriva vie ii aglomerate a ora elor, a zgomotului i
factorilor de stres, satul romanesc, purt tor de valori spirituale autentice, ofer
numeroase oportunit i de recreere i de cunoa tere a tradi iilor poporului român.

Majoritatea pensiunilor se concentreaz  în Ceahl u - Dur u, Filioara -
Agapia, Vân tori - Neam , Vii oara, Vaduri, Farca a, Piatra Neam , Alma , Tg.
Neamt, Tupila i, Bicazu Ardelean.

Dezvoltarea turismului rural, i îndeosebi a agroturismului, are mari
posibilit i de dezvoltare, deoarece zonele rurale ale regiunii dispun pe lâng  un
cadru natural pitoresc, nepoluat i cu multiple variante de recreere, i de un
valoros poten ial cultural i istoric.



Ecoturism

Unul dintre avantajele majore ale jude ului Neam , în compara ie cu
destina iile turistice consacrate, este acela al p str rii mediului natural nealterat
de prezen a i activit ile omului, fapt concretizat prin numeroasele rezerva ii
naturale: Parcul Na ional Ceahl u, Parcul Na ional Vân tori Neam , Cheile
Bicazului-H ma , P durea Go man, Poli a cu Crini, Codrii de Aram , Codrii de
Argint. Toate aceste zone sunt bogate în resurse naturale, specii de flor i
faun  declarate endemice sau monumente ale naturii, un fond piscicol bogat în
numeroasele râuri i lacuri.

Parcul Na ional Ceahl u se remarc  prin numeroasele rarit i floristice,
unele fiind monumente ale naturii: floarea de col , tisa, papucul doamnei,
ghin ura, zada. Caracterizata printr-o mare diversitate de elemente, fauna
Masivului Ceahl u confer  o inestimabil  valoare tiin ific , dând împreun  cu
vegeta ia m re ia biogeografic  a acestui munte. Dintre speciile de pe ti una
este declarat  monument al naturii: lostri a. P ri declarate monumente ale
naturii sunt coco ul de munte, flutura ul de stânc , bufni a, cioc nitoarea cu trei
degete. Mamiferele sunt reprezentate prin circa de 30 de specii din totalul de 100
specii existente în fauna rii printre care dou  monumente ale naturii (cerbul i
râsul) i un relict glaciar, capra neagr . Aceast  zon , impresionant  ca
ansamblu biogeografic, cu o mare complexitate de elemente floristice i
faunistice, se impune a fi conservat  în regim natural, men inând nealterate toate
valorile naturale.

Turism balnear

Jude ul Neam  are un poten ial destul de ridicat pentru tratamente
balneare, date fiind resursele subsolului - ape minerale, acest tip de turism fiind
asociat cu cel montan sau de agrement. Astfel, în apropierea ora ului Târgu
Neam , sta iunea balneo-climateric  B te ti este renumit  prin apele
clorosodice, sulfatate, bicarbonate, magneziene, feruginoase indicate în tratarea
afec iunilor reumatismale, neurologice i bolilor asociate - endocrine, respiratorii,
dermatologice. Apele minerale clorurate sodice i bromurate din sta iunea Oglinzi
se aseam  prin compozi ia lor cu apele de la Ischl (Austria), Hall (Tirol),
Stotterheim (Weimar). Atât apele minerale, cât i n molul de aici, au fost
apreciate de mul i turi ti str ini pentru calit ile lor curative.

Aceast  zon  este propice practic rii sporturilor în orice anotimp, precum
i organiz rii de expedi ii, drume ii pe traseele cunoscute. Mân stirile din zon

constituie o impresionant  atrac ie turistic  pentru to i cei care ajung în Moldova,
oferind în acela i timp i posibilit i de cazare într-un cadru natural unic.
Prezen a Parcului Na ional Vân tori-Neam , care ad poste te o larg  palet  de
valori naturale, culturale i istorice, al turi de Rezerva ia 'Drago  Vod ', unic
rezerva ie de zimbri din România, d  o plus valoare zonei.



Un alt obiectiv turistic balnear cu poten ial nevalorificat îl reprezint
sta iunea balneo-climateric  Negule ti din comuna Piatra oimului, la 10 km de
ora ul Roznov i 25 km de Piatra Neam   care a beneficiat în trecut de statul de
sta iune.

Turism activ

- alpinism i escalada,
- ciclism montan,
- turism pentru echita ie (comuna Timi ti),
-  turism pentru sporturi extreme (rafting i canioning pe râul Bistri a,

deltaplan i parapant , schi nautic, surfing i hidroscuter ( Lacul Izvoru
Muntelui), snowboard i skate-park (Piatra Neam )


