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„Prin drumeţie, ca şi prin muzică, omul se modelează, se 
transformă, se şlefuieşte cu ajutorul emoţiilor ce le încearcă, se 
întăreşte prin asprimile ce le îndură, îşi îmbogăţeşte sufletul cu 
lumină şi frumuseţi nebănuite.”
                                                                                                           

Dumitru Almaș
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INVITAȚIE LA NEAMȚ

Invităm, pe toți cei care doresc să evadeze din cotidian, să străbată traseul 
de pelerinaj Via Mariae de pe meleagurile Neamțului, să afle tainele 
istoriei care se păstrează în memoria pământului, a documentelor şi a 
oamenilor locului, să-și găsească tihna la mănăstiri şi biserici învăluite 
în aure de credinţă şi dangăt de clopot, să şadă cu noi la masă şi să 
se înfrupte din bucatele moldoveneşti pe care le-am pregătit, să bem 
împreună o carafă cu vin şi să depănăm poveşti la gura sobei. 
Pe traseul de pelerinaj Via Mariae – Județul Neamț veți fi întâmpinați la tot 
pasul de biserici şi mănăstiri clădite din vremuri demult apuse, mărturii 
ale dreptei credinţe împărtăşite deopotrivă de popor şi domnitori, valori 
încrustate în piatră şi în literă de cronicar. Ascultând poveștile locului, 
veți descoperi că la Neamț există o tendinţă de transfer în fabulos a 
spaţiului şi a timpului: fiecare biserică, fiecare deal, fiecare munte, 
fiecare apă are o poveste. Spuse în timp de „autorul popular”, dar şi de 
Gheorghe Asachi, Alexandru Vlahuţă, Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Ion 
Creangă, Calistrat Hogaş sau de Mihail Sadoveanu, ca să numim doar pe 
câţiva dintre scriitorii români care au ilustrat teme din zona Neamţului, 
descoperiţi că între legendă şi realitate graniţa este extrem de subţire.
Vă invităm să deveniți pelerini, măcar pentru câteva zile, să vizitați locuri 
sfinte cu valoare duhovnicească, culturală și istorică, să vă bucurați de 
peisaje deosebit de pitorești și să vă bucurați de experiențe noi!

Consiliul Județean Neamț
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Ce este traseul de pelerinaj 
Via Mariae? 

Via Mariae este un drum de 
pelerinaj închinat Fecioarei Maria, 
care străbate Europa Centrală și de 
Est și prezintă pelerinilor valorile 
religioase din această regiune. 
Acest drum se  adresează 
tuturor celor care, indiferent de 
naționalitate și religie, doresc să fie 
pelerini în scop religios, spiritual, 
de autocunoaștere sau doresc să 
pășească pe acest drum doar în 
scopuri turistice sau sportive. 
Denumit Drumul Reconcilierii, 
acesta este o punte între națiuni, 
religii, culturi și oameni.
Via Mariae face legătura, pe 
direcția est-vest, între Mariazell 
din Austria, Budapesta, Máriapócs, 
trece prin Șumuleu Ciuc, apoi prin 
județele Neamț și Suceava, iar pe 
direcția nord-sud face legătura 
între Częstochowa, Esztergom, 
Budapesta și Međugorje. Drumul 
trasează o cruce pe harta Europei 
Centrale (Austria, Ungaria, 

România, Slovacia, Polonia, 
Croația, Bosnia), realizând astfel o 
rețea de trasee de pelerinaj bazate 
pe valorile locale, asemănătoare cu 
Camino de Santiago.

De ce să mergeţi în acest 
pelerinaj?

Există numeroase motive pentru 
a parcurge acest traseu. Încă din 
Evul Mediu, pelerinii au căutat 
mântuirea prin pocăință. Unii au 
plecat în pelerinaj pentru a finaliza 
o sentință, iar alții au făcut-o în 
numele altora, pentru a câștiga 
bani.
După declinul cunoscut de pelerinaj 
începând cu secolul al XV-lea, din 
cauza ciumelor și a războaielor 
religioase, în ultimii 10-20 de ani 
a avut loc o adevărată renaștere a 
fenomenului. Natura, liniștea și 
simplitatea acestui traseu îi fac pe 
cei care îl parcurg să simtă dorința 
de a reveni. Din motivația de a-l 
regăsi pe Dumnezeu sau pur și 
simplu ca o provocare personală 
născută din curiozitatea de a 
explora lumea sau din interesul 
pentru traseu, patrimoniu, cultură 
sau sport, pelerinul este pe cale să 
aibă cu adevărat o experiență de 
neuitat.
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Via Mariae – Judeţul Neamţ

În România, Via Mariae pornește 
din Carei, aflat la granița româno-
ungară, traversează județele Satu 
Mare, Sălaj, Cluj, Mureș, Harghita, 
Covasna, Brașov, Bacău, Neamț şi 
Suceava, ajungând până la Putna, 
aproape de granița cu Ucraina. 
Principalele obiective ale sale 
sunt sanctuarele mariane de la 
Nicula (jud. Cluj), Șumuleu Ciuc 
(jud. Harghita), Mănăstirea Neamț 
(jud. Neamț), Cacica și Putna (jud. 
Suceava). În fiecare localitate 
prin care trece, există cel puțin 
un obiectiv turistic, cultural sau 
natural.
Traseul de pelerinaj Via Mariae – 
Județul Neamț este un segment al 
traseului de pelerinaj european 
VIA MARIAE, amenajat pe raza 
județului nostru de către Consiliul 
Județean Neamț, în parteneriat 
cu Mitropolia Moldovei  ș i 
Bucovinei, Direcția Silvică Neamț, 
Administrația Parcului Natural 
Vânători-Neamț, Comunele 
Vânători-Neamț, Pipirig, Agapia, 
Crăcăoani, Gârcina, Pângărați, 
Tarcău și Asociația Eco Travel, la 
inițiativa Asociației Via Mariae.
Traseul de pelerinaj Via Mariae intră 
pe teritoriul județului Neamț prin 
zona Râșca, traversează comunele 

Vânători-Neamț, Pipirig, Agapia, 
Crăcăoani, Gârcina, Pângărați, 
Tarcău și continuă spre județul 
Harghita prin zona Ghimeș-Făget. 
Acesta oferă pelerinilor, pe lângă 
vechile mănăstiri și biserici ce 
dăinuie din timpuri străvechi, 
peisaje deosebit de pitorești și 
oameni primitori. 
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Cum este marcat traseul?

Traseul este marcat cu indicatoare 
pătrate, montate de stâlpi sau 
pe diverse construcții, pe care 
este figurat logo-ul traseului de 
pelerinaj      , cu indicatoare tip 
săgeată și panouri cu informații 
despre localitățile străbătute, 
iar indicativul traseului de pe 
teritoriul județului Neamț este: 

Pregătirea fizică și psihică 

Rutele de pe Via Mariae, respectiv 
Via Mariae – Județul Neamț, 
presupun câteva zile de mers pe 
jos, parcurgând distanțe de 20-30 
km pe zi, de aceea, pregătirea în 
prealabil este foarte importantă. 
Cu cât începeţi mai din timp 

pregătirea fizică, cu atât mai bine. 
Se recomandă plimbări regulate 
de 25-30 de minute, de trei ori 
pe săptămână, alternând zilele și 
combinând mersul cu jogging-ul. 
Pe lângă pregătirea fizică, cea 
psihică este la fel de importantă 
pentru această călătorie. Trebuie 
stabi l i tă motivaț ia pentru 
parcurgerea traseului și trebuie 
concentrată atenția asupra 
atingerii scopului personal. 

Cazare 

Pe parcursul  traseului ,  vă 
recomandăm să vă  faceț i 
rezervările din timp pentru 
cazările peste noapte, mai ales 
dacă sunteți un grup mai mare 
de pelerini. 

Siguranţă 

Traseul de pelerinaj de pe 
raza județului Neamț poate fi 
parcurs, pe anumite segmente, 
și cu bicicleta. Vă recomandăm 
să parcurgeți traseul în grup, 
iar pentru segmentele de traseu 
situate în pădure, trebuie să aveți 
ghid însoțitor.

Echipamentul necesar

Se spune că pe un traseu de 
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pelerinaj poți să ghicești de 
unde a pornit un călător după 
mărimea bagajului, care este 
invers proporțională cu lungimea 
traseului parcurs: pentru o 
distanță mai scurtă bagajul 
poate fi mai mare, dar pentru cei 
care parcurg sute de kilometri 
rucsacurile sunt mai mici și 
conțin strictul necesar.

Rucsacul Se recomandă să aibă o 
capacitate corespunzătoare unei 
greutăți care să nu depășească 10% 
din greutatea corpului pelerinului 
și să fie dotat cu cât mai multe 
compartimente și buzunare, 
pentru o utilizare cât mai ușoară 
a obiectelor necesare în timpul 
mersului.

Recipientul pentru apă  Hidratarea 
este extrem de importantă, de 
aceea unul sau două recipiente cu 
apă sau ceai nu trebuie să lipsească.

Hainele trebuie să fie limitate la 
strictul necesar și purtate în mai 
multe straturi subțiri. În zilele 
însorite, purtați o pălărie. De 
asemenea, vă recomandăm să luați 
bețe de trekking și drumeție.

Încălţările  Trebuie să se țină 
cont în primul rând de sezon, 
dar și de dificultatea traseului. 

Încălțămintea trebuie să fie moale, 
fără talpă rigidă și cât mai aerisită. 
În lunile reci se recomandă 
încălțările impermeabile, care 
protejează împotriva frigului și 
a umidității. În lunile călduroase 
sunt indicate ghetele mai ușoare 
sau chiar sandalele de munte. O 
pereche de șlapi ușori sunt necesari 
pentru pauze sau în zonele de 
cazare, pentru a lăsa piciorul să se 
relaxeze și să se refacă. Este foarte 
important să nu se folosească 
încălțăminte nouă, pentru a evita 
rănirea picioarelor.
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Precauţii animale & 
recomandări

Traseul de pelerinaj Via Mariae 
– Județul Neamț presupune 
parcurgerea unor zone forestiere, 
unde fauna poate fi admirată în 
habitatul ei natural, dar în același 
timp poate pune în pericol viața 
pelerinilor.

Ursul reprezintă o specie protejată 

Gustări  De-a lungul drumului 
se pot găsi cafenele, patiserii, 
magazine, restaurante etc. însă, 
în funcție de numărul de mese pe 
zi și numărul de calorii de care are 
nevoie fiecare pelerin, este indicată 
aprovizionarea cu gustări pentru 
traseul propus.

Pelerina Este recomandată o 
pelerină de ploaie pliabilă, cu glugă 
și suficient de largă, astfel încât să 
acopere și rucsacul, în cazul în care 
acesta nu are deja protecție. 

Trusa medicală  Chiar dacă de-a 
lungul traseului există farmacii, 
se recomandă aprovizionarea de 
acasă cu creme, spray-uri și toate 
cele necesare evitării bătăturilor 
sau rosăturilor, precum și a 
insectelor. Conținutul trusei ar 
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trebui să includă analgezice fără 
prescripție medicală, suplimente, 
vitamine sau alte produse care știți 
că vă sunt necesare, plasturi pentru 
tăieturi și abraziuni minore, o 
selecție de pansamente sterile 
pentru răni, șervețele antiseptice, 
pensete, foarfece etc.

Documente  Un rucsac mai mic 
poate fi de folos pentru a putea 
păstra lucrurile de valoare, cum ar 
fi documentele, ochelarii, banii sau 
telefonul.

Opţional, se pot lua: un baston, 
o lanternă, dopuri de urechi, un 
sac de dormit sau un cearşaf.  Ar 
mai putea fi de folos și un pahar, 
o lingură, un briceag, o hartă și 
eventual o busolă GPS, chibrituri 
sau o brichetă.
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în țara noastră și este, probabil, 
cel mai periculos animal pe care 
pelerinii îl pot întâlni pe traseu. 
Este puțin probabil să se confrunte 
direct cu un urs, deoarece aceștia în 
general aleg să se îndepărteze, dacă 
detectează prezența grupurilor 
de oameni. În cazul unei întâlniri 
fortuite, dacă grupul de pelerini 
întâlnește un urs care se apropie și 
nu l-a depistat încă, este indicat ca 
membrii grupului să își facă simţită 
prezenţa, astfel încât ursul să îi 
observe şi să își schimbe cursul, 
înainte de a fi prea aproape. Acesta 
nu trebuie să perceapă grupul de 
pelerini ca pe un pericol, așa că 
pelerinii nu trebuie să fugă, să 
strige și, cu atât mai puțin, să-l 
amenințe sau să-l confrunte. Dacă 
ursul se ridică în două labe, nu are 
neapărat o atitudine agresivă, ci 
poate doar încearcă să identifice 
grupul pe care îl întâlnește.
În  cazu l  unui  a tac ,  es te 
recomandată păstrarea calmului 
și retragerea cât mai silențioasă, 
mai ales dacă animalul este însoţit 
de pui sau mănâncă, caz în care 
acesta poate reacționa oarecum 
agresiv, din instinctul de protecție. 
De asemenea, dacă pelerinii 
descoperă semne ale prezenței 
unui urs, precum urme mari sau 
excremente, trebuie să devieze de 
la traseu, întotdeauna pe poteci 

9

marcate, și să părăsească zona. 
Vă mai recomandăm și: să purtați 
întotdeauna cu dumneavoastră un 
spray anti-urs; să vă programați 
parcurgerea traseului pe timp de 
zi și eventual să mergeți însoțiți; 
în cazul în care ați fost nevoiți să 
fugiți, pentru a-i abate atenția, 
lasați în urmă niște haine sau un 
rucsac.

Mediul Vă rugăm să fiți prietenoși 
cu mediul și să nu lăsați în urmă 
resturi de alimente sau gunoaie 
care ar putea fi sursă de poluare 
și al căror miros ar putea atrage 
animalele în zonă. Respectarea 
acestor măsuri vă protejează 
propria viață, dincolo de aspectul 
că se înscriu în normele civice de 
protejare a naturii.

Căpușe, ţânţari și alte insecte Se 
recomandă aplicarea unei creme 
de protecție împotriva insectelor, 
înaintea plecării pe traseu.
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VIA MARIAE – JUDEȚUL 
NEAMȚ 

Descriere traseu, partea nordică 
(Râșca - Lacul Cuejdel)

De la limita cu județul Suceava, 
traseul coboară pe un picior, 
pe o distanță de 0,4 km până se 
intersectează cu drumul forestier 
178 D, continuând spre stânga pe 
o distanță de 0,94 km, după care 
virează spre dreapta pe DF 179D 
(Alunu) continuând pe acesta pe 
o distanță de 0,5 km până când 
acesta intersectează DJ 155C. Din 
intersecție, traseul face stânga pe 
DJ 155C pe o distanță de 2,7 km, 
ajungând la Mănăstirea Neamț. 

De aici, se continuă tot pe DJ 
155C pe o distanță de 0,3 km 
până la intersecția cu DF 169D 
(Maghernița), de unde se poate 
ajunge cu ușurință la Schitul 
Vovidenia. Din intersecție, traseul 
face spre dreapta pe DF 169D, pe 
o distanță de 3,7 km, ajungând 
la Schitul Pocrov. Apoi traseul 
coboară pe DF 143D (Carpenu),  
trecând prin bornele silvice 9, 21, 
6 și 4 din UP I Secu, Ocolul Silvic  
Vânători, pe o distanță de 2,4 km 
până se intersectează cu DN 15B 
(Târgu-Neamț - Poiana Largului), 
după care virează spre stânga pe 
DN-ul amintit pe o distanță de 1 
km până la intersecția cu DJ 155C, 
de unde se merge spre dreapta pe 
DJ 155C. După 4,2 km se ajunge la 
Mănăstirea Secu (de aici pelerinii 
pot vizita și Schitul Nifon), iar 
traseul se continuă pe DJ 155C 
pe o distanță de 2,8 km până la 
intersecția cu DF 245D. Din această 
intersecție, dacă se face la dreapta 
se ajunge la Mănăstirea Sihăstria și 
Schitul Poiana lui Ion, apoi  traseul 
face la stânga pe DF 245D, trece pe 
lângă poteca care merge la Schitul 
Daniil Sihastru ajungând, după 6,7 
km, la Mănăstirea Sihla. 
După ce traseul lasă în urmă 
Mănăstirea Sihla, se continuă pe 
DF 97D pe o distanță de 7,6 km 
până se intersectează cu strada 
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Nicolae Iorga din satul Agapia, 
comuna Agapia (DN 15F). Acest 
segment de traseu se suprapune 
cu traseul turistic Mănăstirea 
Sihla – Mănăstirea Agapia (marcat 
cu triunghi albastru pe fond alb). 
Din această intersecție dacă se 
face stânga, după 2 km, se poate 
ajunge la Schitul Agapia Veche. Din 
intersecție, traseul face dreapta pe 
strada Nicolae Iorga pe o distanță 
de 0,5 km până la intersecția cu DF 
398D, după care se continuă pe DF 
pe o distanță de 5,2 km. De la ieșirea 
de pe DF 398D, traseul se continuă 
pe strada Lahovari pe o distanță de 
0,5 km, după care face dreapta pe 
un drum sătesc, pe care îl urmează 
pe o distanță de 0,28 km, până la 
intersecția cu DN 15G, după care 
face dreapta și după 50 m se ajunge 
în parcarea Mănăstirii Văratec. 
De la Mănăstirea Văratec, traseul 
merge spre stânga pe strada 
Schimbarea la Față, după care 
se continuă pe DF 92D ce leagă 
Mănăstirea Văratec de satul 
Magazia, comuna Crăcăoani, pe o 
distanță de 5,4 km.  Această porțiune 
se suprapune pe o distanță de 1,6 
km cu traseul turistic Bălțătești – 
Vârful Bradului (marcat cu triunghi 
galben pe fond alb). După ieșirea 
de pe drumul forestier, traseul 
merge spre dreapta pe DC 164, 
drum asfaltat, pe o distanță de 2 

km până în intersecția din satul 
Magazia cu DC 165. Din intersecție, 
traseul virează spre stânga pe DC 
165, sat Cracăul Negru, pe care îl 
urmează pe o distanță de 4 km 
până la intersecția cu DF Pârâul 
Gardului, continuând spre stânga 
pe drumul forestier pe o distanță 
de 5,3 km până la Lacul Cuejdel. 
Traseul continuă pe malul Lacului 
Cuejdel, din amonte în aval, pe o 
lungime de 1,2 km. (După 0,7 km 
pe traseu, se găseşte un izvor cu 
apă potabilă.)
Segmentul traseului, de la limita 
cu județul Suceava până la Lacul 
Cuejdel, este de 56,8 km.
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VIA MARIAE – JUDEȚUL 
NEAMȚ 

Descriere traseu, partea sudică 
(Lacul Cuejdel – Ghimeș-Făget)

După Lacul Cuejdel, traseul de 
pelerinaj iese de pe teritoriul 
Parcului Natural Vânători-Neamţ 
și intră pe poteca marcată, care 
face legătura dintre DF Cuejdiu 
Axial și Lacul Cuejdel și care are o 
lungime de 3,5 km (marcaj cu cerc 
roşu-alb-roşu). Traseul continuă 
pe DF Cuejdiu Axial pe o lungime 
de 1,6 km, întâlnește Schitul 
Cuejdi, intersectează drumul 
forestier Pârâul Adânc (pe partea 
dreaptă a traseului), iar după 0,8 
km intersectează drumul forestier 
Ţiganca (în partea stângă). Traseul 
continuă pe DF Cuejdiu Axial pe 
o distanță de 0,9 km, apoi se 
suprapune cu drumul comunal 
DC 145, pe 1,7 km până la Cantonul 
Runcu, de unde continuă la dreapta, 
pe drumul forestier Pângărăcior – 
Cuejdiu. După 3,1 km intersectează 
drumul forestier Putredu, apoi 

continuă în dreapta, iar după 1,9 
km, la cumpăna apelor, părăsește 
teritoriul Ocolului Silvic Gârcina 
și intră pe teritoriul Ocolului Silvic 
Vaduri. De aici, după 4,4 km, traseul 
intersectează drumul forestier 
Pângărăcior Axial, după 0,4 km 
drumul forestier Plutonaş, iar 
după 1,3 km intersectează drumul 
forestier Arşiţa Lungă.
După încă 1 km, pe traseu se 
întâlnește un izvor cu apă potabilă 
(la intersecţia cu drumul forestier 
Pângăraţi Axial), iar după 200 m 
se întâlnește Cantonul Mestecăniș.
Traseul continuă pe drumul 
forestier pe o lungime de 3 km, 
apoi intră pe un drum îngustat 
– o potecă ce poate fi străbătută 
numai cu piciorul. După 3,2 km de 
urcat și coborât (30% prin pădure 
și 70% prin pășune), se ajunge pe 
drumul forestier balastat Pângăraţi 
Castel, iar după 0,8 km traseul 
intersectează drumul forestier 
Grohotiş. După încă 1,8 km se 
găsește un izvor cu apă potabilă, 
în dreapta drumului. Traseul 
continuă pe drumul forestier 
Pângăraţi Castel, pe o lungime de 
2,1 km, se intersectează cu drumul 
asfaltat DJ 157B (intersecţia cu 
accesul la Mănăstirea Pângăraţi), 
continuă pe acesta 1,8 km, apoi intră 
pe un drum sătesc, pe distanța de 
1 km, după care traversează DN 15 
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cazare autorizat ANT, cu 6 camere, 
respectiv 12 locuri de cazare. 
Traseul continuă pe drumul 
forestier Tărcuța și este intersectat 
de următoarele drumuri forestiere: 
după 0,7 km din dreptul Cabanei 
Goșman este intersectat de 
drumul forestier Obârşia, după 
alți 0,7 km este intersectat de 
drumul forestier Căşărie și, după 
încă 4,7 km, de drumul forestier 
Argintărie. Traseul continuă și 
ajunge la Mănăstirea Tărcuța după 
2,4 km.
Traseul de pelerinaj părăsește 
teritoriul Ocolului Silvic Brateş 
– Direcţia Silvică Neamţ și intră 
pe teritoriul Ocolului Silvic 
Privat Ghimeş-Făget, continuă 
pe drumul forestier Hanu Mare 
și este intersectat de drumul 
forestier Hanu Mic, după 2,4 km 
de la Mănăstirea Tărcuța (pe partea 
dreaptă), continuă pe drumurile 
forestiere Pârâul Hoților și Pârâul 
Liniei. Traseul continuă pe același 
drum forestier, dar care este 
asfaltat, pe o lungime de 2,7 km, 
până la limita județului Neamț cu 
județul Bacău, în punctul Ghimeş-
Făget, la cumpăna apelor.
Partea sudică a traseului are o 
lungime de cca.75,3 km (Lacul 
Cuejdel – pod Oanțu: 40,2 km și 
pod Oanțu – punctul Ghimeș-
Făget: 35,1 km).  

în zona podului peste Râul Bistrița, 
din dreptul satului Oanțu. 
Traseul de pelerinaj continuă pe 
drumul comunal DC 134, pe 2,4 km, 
apoi trece prin satul Oanțu, intră 
în satul Poiana și continuă după 
biserica din sat, în partea stângă, 
pe un drum pietruit încă 0,8 km, 
după care intră pe islaz și urmează 
poteca de 3 km lungime până intră 
pe drumul forestier care, după 2,1 
km ajunge în punctul Forestar. De 
aici, traseul continuă pe DC 135, iar 
după 300 m întâlneşte, pe partea 
dreaptă, Pensiunea Chez Mary, 
autorizată ANT (trei margarete) 
cu 18 camere cu pat matrimonial. 
După 2,5 km, tot pe partea dreapă, 
se găsește Pensiunea Măieruş, 
spaţiu de cazare autorizat ANT 
(patru margarete), care dispune 
de 8 camere duble, 2 apartamente 
cu câte 2 camere fiecare, 3 căsuţe 
cu câte 2 camere şi living. De aici, 
după 4,1 km (tot pe DC 135) se află 
Mănăstirea Sihăstria Tarcăului, 
pe raza satului Schit din comuna 
Tarcău.
 După alți 3,5 km pe traseu se află 
Cabana Ardeluţa, iar după 1,3 km 
traseul părăsește DC 135 și continuă 
pe drumul forestier Tarcău 
Obârşie 0,9 km. Aici, pe un drum 
secundar de 200 m lungime, aflat 
în stânga traseului, se află Cabana 
Goșman (trei margarete) , spaţiu de 
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Condiţii de utilizare a traseului de pelerinaj  
Via Mariae – Judeţul Neamţ

Condiţiile de utilizare a traseului diferă în funcţie de specificul şi accesibilitatea 
zonei străbătute. Astfel, traseul prezintă porţiuni care pot fi străbătute pedestru 
sau cu bicicleta, liber, fără ghizi însoţitori, precum şi segmente care vor putea 
fi parcurse numai cu ghizi însoţitori. Condiţiile de utilizare a traseului, pentru 
fiecare tip de segment de traseu în parte, sunt următoarele:

Nr. Segment 
traseu de 
pelerinaj

Tipul de 
traseu

Proprietar Condiţii de 
utilizare

1. Zona Alunu - 
Bouru  (de la 
limita cu județul 
Suceava până la 
intersecția cu DJ 
155C)

Drum 
forestier, 
potecă

Ocolul Silvic 
Vânători

Traseul poate 
fi parcurs cu 
ghid însoțitor, 
pedestru

2. Zona 
Mănăstire 
Neamţ (zona DJ 
155 C)

DJ 155C Consiliul 
Local 
Vânători

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta
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3. Zona Pocrov 
(de la ieșirea de 
pe DJ 155C până 
la intersecția 
cu DN 15B)

Drum 
forestier, 
potecă

Ocolul Silvic 
Vânători

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru

4. Zona DN 
15B (de la 
intersecția 
cu DF 143D 
Carpenu până 
la intersecția 
cu DJ 157F)

DN 15B Consiliul 
Local Pipirig

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

5. Zona DJ 157 F 
(de la ieșirea de 
pe DN 15B până 
la intersecția 
cu DF 245D)

Drum 
județean 
157 F

Consiliul 
Local 
Vânători

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

6. Zona Sihla (de 
la intersecția cu 
DJ 157F până la 
M-rea Agapia)

Drumuri 
forestiere

Direcția 
Silvică Neamț
Ocolul Silvic 
Vânători

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

7. Zona Agapia – 
Văratec (de la 
M-rea Agapia la 
M-rea Văratec)

Drum 
forestier 
asfaltat, 
drum 
sătesc, DN 
15F, DN 15G

Direcția 
Silvică Neamț
Ocolul Silvic 
Vânători

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta
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8. Zona M-rea 
Văratec – 
Drum forestier 
Magazia (de la 
M-rea Văratec 
până la ieșirea 
de pe drumul 
forestier)

Drum 
forestier

Direcția 
Silvică Neamț
Ocolul Silvic 
Vânători

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

9. Zona sat 
Magazia 
(intersecția cu 
DF 92D până la 
intersecția cu 
DC 165)

Drum 
comunal 
DC 164

Consiliul 
Local 
Crăcăoani

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

10. Zona sat 
Cracăul Negru 
(de la intersecția 
cu DC 164 
până la ieșirea 
pe drumul 
forestier) 

Drum 
comunal 
DC 165

Consiliul 
Local 
Crăcăoani

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

11. Zona Drum 
forestier Pârâul 
Gardului (din 
satul Cracăul 
Negru până la 
Lacul Cuejdel)

Drum 
forestier 
prin 
pădure

Direcția 
Silvică Neamț

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta
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12. Lacul Cuejdel 
(de la Lacul 
Cuejdel spre 
bariera de 
pe drumul 
forestier 
Cuejdiu) – 
Zona Drum 
forestier Axial 
Cuejdiu

Potecă 
marcată 
în fond 
forestier

Direcția 
Silvică Neamț

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru

13. Drum forestier 
Axial Cuejdiu 
(de la bariera 
de pe drumul 
spre Lacul 
Cuejdel) - 
intrare pe DC 
145, până la 
Canton Runcu 
(sat Cuejdiu) 

Drum 
forestier 
Axial 
Cuejdiu și 
DC 145

Direcția 
Silvică Neamț
Consiliul 
Local 
Gârcina

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

14. Canton Runcu 
(sat Cuejdiu) 
- cabana 
Bejenia - 
Canton Arșiţa 
Lungă - Zonă 
drum forestier 
Pângăraţi 
Castel

Drumuri 
forestiere și 
poteci prin 
pădure

Direcția 
Silvică Neamț

Traseul poate 
fi parcurs 
numai cu 
ghid însoțitor, 
pedestru
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15. Mănăstirea 
Pângăraţi 
(de  la capătul 
drumului 
forestier 
Pângărați 
Castel) - Zonă 
DN15 – intarea 
în satul Oanţu

DJ 157B, 
drum 
sătesc, DN 15

Consiliul 
Local 
Pângărați

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

16. Sat Oanţu 
- Zonă sat 
Poiana (până la 
ieșirea din sat)

DN 15, DC 
134, Drum 
sătesc

Consiliul 
Local 
Pângărați

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

17. Sat Poiana (de 
la ieșirea din 
sat) - Zonă 
Forestar (până 
în parcarea 
ce aparține 
comunei 
Tarcău) 

Pășune 
comunală 
pe cca 2 km 
și Drum 
forestier pe 
cca 2 km

Direcția 
Silvică Neamț
Consiliul 
Local 
Pângărați

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta
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18. Zonă Forestar 
- Ardeluţa 
(până la ieșirea 
din satul 
Ardeluța)

drum 
comunal
DC 135

Consiliul 
Local Tarcău

Traseul poate 
fi parcurs fără 
ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta

19. Ardeluţa (de   
la ieșirea din 
satul Ardeluța) 
– Ghimeș-
Făget (limita 
județului 
Neamț cu 
județul 
Harghita)

Drum 
forestier

Direcția 
Silvică 
Neamț,
Ocolul 
Silvic Privat 
Ghimeș 
-Făget

Traseul poate fi 
parcurs numai 
cu ghid însoțitor, 
pedestru sau cu 
bicicleta
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COMUNA VÂNĂTORI-
NEAMȚ 

Atestată documentar din cele 
mai vechi timpuri, zona comunei 
Vânători-Neamț a fost atractivă 
pentru populaț ie  datori tă 
suprafețelor de pășuni și fânețe 
care puteau asigura hrana pentru 
animale, precum și a pădurilor 
care ofereau vânat, fructe și loc de 
refugiu în caz de nevoie. Siturile 
arheologice descoperite în zona 
Parcului Natural Vânători-Neamț 
(Lunca, Poiana Slatinei, Cetățuia, 
Târpești, Davideni) dovedesc faptul 
că zona a fost constant populată 
încă din perioada romanilor. 
Începând cu anul 1350, în Moldova 
au început să vină călugări din 
Statul Feudal Român – Valahia, 
care s-au stabilit în mici schituri. 
Acestea, de-a lungul timpului, au 
ajuns mănăstiri faimoase, cum 
sunt:  Neamț (aproximativ 1.000 
de călugări în timpul Sfântului 
Paisie Velichikovschi), Secu (400 
călugări), Agapia și Văratec (câte 
400 maici în fiecare din ele). Un 

val de transilvăneni s-au stabilit la 
Vânători-Neamț, după înfrângerea 
răscoalei conduse de Horea, 
Cloșca și Crișan din 1784. Ocupația 
tradițională a locuitorilor comunei 
a fost creșterea animalelor, 
cu activitățile de prelucrare a 
laptelui, lânii și pieilor, țesutul 
și împletitul. Importante erau 
în trecut și pescuitul, creșterea 
albinelor și vânătoarea. De altfel, 
de la renumele de buni vânători 
derivă și numele comunei.

Cu „Ozana cea frumos curgătoare 
și limpede ca cristalul” și satele 
tradiționale Lunca, Mănăstirea 
Neamț, Nemțișor și Vânători-
Neamț, comuna este considerată 
una dintre cele mai frumoase 
depresiuni subcarpatice din 
țara noastră, iar șoseaua care o 
traversează duce către vetrele 
monahale din zonă.
Pe teritoriul comunei există 
multiple arii protejate, printre care: 
Rezervația de Stejari „Dumbrava”, 
pădure seculară de stejari, cu 
vârste cuprinse între 200 și 300 ani; 
Rezervația „Codrii de Aramă”, pe 
dealul Filioru; Rezervația „Pădurea 
de Argint”, pădure seculară de 
mesteceni şi o zonă specială de 
conservare pentru specia de brad 
pur. De departe cea mai cunoscută 
este însă Rezervaţia de zimbri şi 
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faună carpatină „Dragoş Vodă”, 
înfiinţată în anul 1968.
În comuna Vânători-Neamț se află 
două situri arheologice: necropola 
tumulară de „la Braniște”, lângă 
satul Nemțișor, datând din secolele 
III-IV, unde s-a descoperit cel 
mai mare cimitir din România, 
ce aparţine „Culturii tumulilor 
carpatici”, și situl de la „Poiana 
Slatinii” din satul Lunca, unde 
s-au găsit urmele unor așezări 
din Neoliticul timpuriu (cultura 
Starčevo-Criș), Neolitic (Cultura 
Precucuteni), Neoliticul mijlociu 
(Cultura ceramicii liniare) şi 
Eneolitic (Cultura Cucuteni).
În fiecare anotimp, dar mai ales 
toamna, producători locali, 
meșteri și artiști din Neamț își 
dau întâlnire la EcoBrunch în 
Ținutul Zimbrului, un eveniment 
cultural – gastronomic ce sprijină 
conservarea autenticității locale 
și promovarea destinației de 
ecoturism din județul Neamț.

contact primărie: Str. Ștefan cel 
Mare, nr. 174, sat Vânători-Neamț, 
comuna Vânători-Neamț, cod 
poștal 617500, tel. 0233.251.001, 
vanatorineamt@nt.e-adm.ro, 
primaria@vinatorineamt.ro; 
vinatorineamt.ro; farmacie: sat 
Vânători-Neamț, str. 1 Decembrie 
1400, tel. 0741.502.153; dispensar: 

sat Vânători-Neamț, str. Ștefan 
cel Mare nr.209, tel. 0744.432.665, 
0751.857.816; alimentaţie publică: 
II Marian Șchiopu, sat Vânători-
Neamț, str. Fdt. Grădiniței, nr.391; 
evenimente:  Ziua Mihai Eminescu – 
Ziua culturii naționale, 15 ianuarie; 
Ziua eroilor (sat Nemțișor), 31 mai; 
Festivalul Internațional Copilăria - 
un poem, luna iunie; Ziua zimbrului 
– ziua Parcului Natural Vânători-
Neamț, luna august; Zilele Daniil 
Sandu Tudor –Rugul aprins, 7 
decembrie; Festivalul de datini și 
obiceiuri, 27 decembrie.
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MĂNĂSTIREA NEAMȚ

Atestată documentar pentru prima 
dată în 1210, Mănăstirea Neamț este 
rezultatul ctitoriilor succesive din 
sec. XIV-XV ale domnitorilor Petru 
Mușat, Alexandru cel Bun și Ștefan 
cel Mare. Complexul mănăstiresc 
include biserica, care datează din 
secolul al XIV-lea, un muzeu și o 
bibliotecă ce datează de la sfârșitul 
secolului al XIV-lea și care număra 
în anul 1862 peste 12.000 de volume, 
mărturii despre importante fapte 
istorice, teologice, culturale și 
artistice medievale. Tradițiile 
cărturărești și spirituale ale 
acestui așezământ sunt legate și de 
strălucita activitate a unei celebre 
școli de caligrafi și miniaturiști, 
formați și îndrumați de cel dintâi 
dascăl, caligraf și scriitor de opere 
filocalice, Gavriil Uric, și a unei 
tipografii organizate curând după 
1500, care a sporit faima ortodoxiei. 
Mănăstirea Neamț adăpostește 
o renumită icoană făcătoare de 
minuni, Icoana Maicii Domnului cu 
trei mâini (Trihirusa), care este o 

copie după icoana de la Mănăstirea 
Hilandar din Muntele Athos, 
Grecia. Zugrăvirea celei de-a treia 
mâini este legată de o minune 
petrecută în viața Sfântului Ioan 
Damaschinul, care a trăit în secolul 
al VIII-lea. Acesta a fost pedepsit de 
împăratul Leon Isaurul, prin tăierea 
mâinii, deoarece era cunoscut ca 
un apărător al Sfintelor Icoane. 
Sfântul Ioan a luat mâna sa tăiată și 
a mers în fața acestei icoane cerând 
să îl vindece și Maica Domnului a 
vindecat mâna Sfântului. Drept 
mulțumire și recunoștință, Sfântul 
Ioan a adăugat la icoana Maicii 
Domnului, în partea de jos, o mână 
de argint.

24



Traseul de pelerinaj 
Via Mariae - Județul Neamț

Ghidul Pelerinului

contact: DJ 155C, Comuna Vânători-
Neamț, cod poștal 617502, tel. 
0233.251.580, 0745.212.708, neamt@
mmb.ro, neamt.mmb.ro; hramul 
mănăstirii: Înălțarea Domnului (la 
40 de zile după Paștele ortodox).
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SCHITUL VOVIDENIA

Este un lăcaș minunat de 
rugăciune închinat Maici i 
Domnului, un monument istoric 
cu o vechime de peste 300 de ani. 
Schitul Vovidenia este o ctitorie 
a Episcopului Ioanichie, care îl 
înnoiește din temelie în anul 1749. 
În locul bisericii vechi, el înalță o 
altă biserică de lemn, cu hramul 
Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului, face chilii, trapeză și 
clopote noi și schimbă numele 
schitului din Slătioru în Vovidenia. 
Apoi adună peste 60 de călugări și 
închină schitul Mănăstirii Neamț. 
După 100 ani, în anul 1849, biserica 
Vovidenia a fost desfăcută și 
dăruită locuitorilor din satul Lunca 
(comuna Vânători), în același an 
începând construirea actualei 
biserici de zid, ctitorită între anii 
1849 și 1853 de egumenii Daniil și 
Gherasim Miron. 
De frumusețile acestor locuri a 
fost atras și Mihail Sadoveanu, 
iar casa în care a locuit vremelnic 

este organizată drept Casa 
memorială Mihail Sadoveanu și 
este administrată de Schit. 
contact: sat Mănăstirea Neamț, 
Comuna Vânători-Neamț, cod 
poștal 617502, tel. 0233.251.874, 
neamt@mmb.ro, vovidenia@
mmb.ro; hramul schitului: Intrarea 
în Biserică a Maicii Domnului, 21 
noiembrie.
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CASA MEMORIALĂ 
MIHAIL SADOVEANU

Casa memorială Mihail Sadoveanu 
din comuna Vânători-Neamț se află 
pe Dealul Vovidenia, în imediata 
vecinătate a Schitului Vovidenia, la 
1 km de Mănăstirea Neamț.
Clădirea (ridicată în 1937) este 
construită în timpul și la inițiativa 
Mitropolitului Visarion Puiu 
al Bucovinei (1899 – 1964) cu 
destinația de palat arhieresc. De 
altfel, mitropolitul a locuit în ea 
doar câțiva ani, după plecarea sa 
în exil (1944) casa rămânând în 
administrarea Mănăstirii Neamț, 
devenind ulterior casă de oaspeți, 
pusă la dispoziția scriitorului 
Mihail Sadoveanu în 1944 și 
cedată spre folosință pe viață, în 
1949. Scriitorul a locuit în clădirea 
actualului muzeu în perioada 1944 
– 1961, fiind reședința sa de vară, 
ultima vizită la casa din Vânători 
–Neamț fiind în vara anului 1961.
Un interes deosebit trezesc 
obiectele de vânătoare și pescuit, 
ilustrative atât pentru viața, cât și 
pentru opera scriitorului. Cu un 
ochi atent se poate repera mobila 
venețiană din sufragerie sau un 
scrin, vechi de peste o sută de ani, 
și un impresionant pian vienez, 
la care au cântat George Enescu, 
Dinu Lipatti și Maria Tănase.

Adresă: Str. Mihail Sadoveanu 
nr.85, sat Mănăstirea Neamț, 
comuna Vânători-Neamț, tel. 
0745.639.908.
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neamt.mmb.ro/schitul-pocrov-1, 
hramul schitului: Acoperământul 
Maicii Domnului, 1 octombrie.

SCHITUL POCROV

Aflat într-o poiană cu păduri 
seculare, la aproximativ 4 km 
sud-vest de Mănăstirea Neamț, 
sub poalele muntelui Chiriacu, 
schitul Pocrov a fost construit în 
anul 1714 de către ieromonahul 
Pahomie și ucenicii săi, care au 
ridicat o biserică în stilul bisericilor 
moldovenești de lemn, specifice 
secolului al XVIII-lea, dar cu unele 
influențe rusești exprimate prin 
cele trei turle mari, învelite cu tablă 
și acoperișul în formă de clopot, 
dar și prin modul de construire 
a bolților. Schitul Pocrov, numit 
de Mihail Sadoveanu Poiana 
Raiului, reprezintă un adevărat 
loc al liniștii unde au viețuit mulți 
părinți iscusiți, ducând o viață 
duhovnicească foarte aspră. 
Mulți dintre aceștia au reușit să 
întemeize și să conducă, la rândul 
lor, alte schituri. 
contact: comuna Vânători-Neamț, 
cod poștal 617502, tel. 0233.251.580, 
0745.212.708, neamt@mmb.ro, 
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ȚINUTUL ZIMBRULUI-
PARCUL NATURAL 
VÂNĂTORI-NEAMȚ

Parcul Natural Vânători-Neamț 
este o arie protejată de interes 
național ,  renumită pentru 
numărul mare de lăcașe de cult și 
pentru reintroducerea în libertate 
a zimbrului, pentru prima oară în 
România.  Este singurul loc din 
Europa în care zimbrul există în 
stare de libertate, în pădurile din 
zona Parcului, în semilibertate, 
în țarcul de aclimatizare și în 
captivitate, în grădina zoologică 
Dragoș Vodă.
Eliberarea zimbrilor în pădurile 
din Ţinutul Neamțului a început în 
primăvara anului 2012, când au fost 
eliberați cinci zimbri, trei masculi 
și două femele. În prezent, după 10 
ani, într-un areal de aproximativ 
70 de mii de hectare, sunt peste 60 
de zimbri în libertate, dintre care 
mai bine de jumătate au apărut pe 
lume în sălbăticie.  
Începând cu anul 2017, destinația 
ecoturistică Ţinutul Zimbrului, 
care se suprapune peste Parcul 
Natural Vânători-Neamț, a fost 
inclusă, an de an, în Top 100 
Destinații Sustenabile, devenind 
singura destinație din România 
premiată la această competiție, 
organizată la nivel global de către 

Green Destinations în cooperare 
cu alte organizații internaționale 
ce sunt interesate de turismul 
sustenabil. La competiție participă 
în fiecare an destinații turistice 
din 55-60 de țări, evaluate de un 
grup de aproximativ 60 de experți 
independenți.
contact: Administrația Parcului 
Natural Vânători-Neamț, Str. 
Zimbrului nr.2, comuna Vânători-
Neamț,  cod poștal  617500, 
0233.206.001, www.vanatoripark.
ro, vanatoripark@gmail.com
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MĂNĂSTIREA SECU

Mănăstirea își are începuturile 
legate de existența unui schit 
întemeiat aici în 1530, cunoscut 
sub numele de Schitul lui 
Zosima. Biserica a fost ctitorită 
de domnitorul Petru Rareș (1527-
1546), iar zidul de piatră din jurul 
schitului a fost ridicat în 1550 de 
către Elena, soția voievodului, și 
de fii săi. Mănăstirea de piatră a 
fost construită de Nestor Ureche 
împreună cu soția sa Mitrofana, 
părinții cronicarului Grigore 
Ureche. 
Întreg ansamblul impresionează 
prin aspectul de fortăreață, prin 
frumusețea unor odoare și lucrări 
artistice, între care și catapeteasma 
din lemn de tei, sculptată în stil 
baroc și poleită cu aur.
Racla cu moaște a mănăstirii adună 
lemn din Sfânta Cruce, chivotul în 
care s-au păstrat un fragment din 
piciorul Sfântul Ioan Botezătorul și 
părticele de la Sfântul Arhidiacon 
Ștefan, Sfântul Apostol Andrei și 

Sfinții Pantelimon, Haralambie 
și Ioan Gură de Aur. O icoană 
făcătoare de minuni este Icoana 
Maicii Domnului Cipriota. Alte 
puncte de atracție pentru pelerini 
le reprezintă muzeul din incinta 
mănăstirii, în care se regăsesc 
Cazania Mitropolitului Varlaam 
(1643), „Epitaful” ornamentat cu 
perle și pietre prețioase (1608), 
obiecte de cult, manuscrise 
aparținând vestitei școli de 
copiști și miniaturiști de la Secu. 

contact: Comuna Vânători- Neamț, 
cod poștal 617500, tel. 0233.251.862, 
secu@mmb.ro; hramul mănăstirii: 
Tăierea Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul, 29 august.
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MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA

Este una din cele mai binecuvântate 
sihăstrii ale locului, în care s-au 
nevoit și s-au rugat pustnicii 
retrași de prin alte locuri. În Poiana 
lui Atanasie, episcopul Ghedeon de 
Huși a ridicat în 1655 un schit, refăcut 
între anii 1824-1826, din piatră de 
râu și cărămidă, prin strădania 
mitropolitului Veniamin Costache 
și a starețului Dometian. Biserica 
nou înălțată atunci a fost realizată 
în stilul clasic moldovenesc, iar 
iconostasul a fost sculptat în lemn 
de tei și poleit cu aur.
În ultimele decenii, Mănăstirea 
Sihăstria ,  pe lângă latura 
duhovnicească, a desfășurat 
o intensă activitate cultural-
misionară, constituindu-se 
într-un important centru de 
spiritualitate românească, marii 
duhovnici Paisie Olaru și Ilie Cleopa 
fiind considerați adevărați părinți 
spirituali ai neamului. Bogata 
activitate editorială a mănăstirii 
se datorează în bună parte arhim. 
Ioanichie Bălan, care a înființat 
Editura Mănăstirii Sihăstria.
În incinta mănăstirii se găsesc 
racla cu moaște de la 30 de sfinți, 
o părticică din lemnul Sfintei 
Cruci și o icoană făcătoare de 
minuni, reprezentând-o pe Maica 
Domnului. Un loc de pelerinaj îl 

reprezintă chilia părintelui Cleopa 
și cimitirul mănăstirii. 

contact: comuna Vânători-Neamț, 
cod poștal 617500, tel. 0233.251.896, 
sihastria@mmb.ro, sihastria.
mmb.ro; hramul mănăstirii: 
Nașterea Maicii Domnului, 08 
septembrie.
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COMUNA PIPIRIG 

Pipirig este o comună cu sate 
străvechi, cu oameni harnici, 
pr icepuți  gospodari ,  buni 
cunoscători și păstrători ai 
frumoaselor tradiții populare, 
între care se remarcă datinile și 
obiceiurile specifice sărbătorilor 
de iarnă și nu numai. O zonă în 
care oamenii știu să păstreze vii 
și nealterate tradițiile culturale, 
să ridice localitatea pe noile 
coordonate ale civi l izației 
prezentului și viitorului.
Satul Pipirig, reședința comunei, 
este menționat, pentru prima dată, 
în documentul de la 1437 prin care 
se stabilea de către Ilie Voievod – 
domnul Moldovei – hotarul moşiei 
Munţii, donată Mănăstirii Neamţ, şi 
care trecea pe la gura Peperigului. 
Denumirea satului este dată de 
planta cu acelaşi nume ce avea o 
mare arie de răspândire pe terasele 
mlăştinoase ale râului Neamţ.
De la prima menţiune şi până la 
1863 rămâne domeniul mănăstirii, 
nefiind subiectul altor danii, 

singurele menţiuni despre sat fiind 
aduse cu ocazia întocmirii unor 
catagrafii. Astfel, primele referiri 
privitoare la numărul de locuitori 
sunt redate prin intermediul 
catagrafiei populaţiei Moldovei 
din 1772-1773, fiind menţionaţi 38 
de birnici ce locuiau în 38 de case 
(aceştia nu ocupau numai actualul 
teritoriu al satului). Sub denumirea 
de Pipirig, satul apare trecut şi pe 
harta lui Otzellowitz, în 1788, la 
recensămintele de la 1835, 1860 şi 
la catagrafia din 1864.
contact primărie: str. Ion Creangă, 
nr. 4, sat Pipirig, comuna Pipirig, 
tel. 0233.252.001, 0233.252.449, 
primaria.pipirig@yahoo.com, 
primaria@pipirig.ro; farmacii: 
Farmacia „Sfânta Elena”, sat Pipirig; 
Bucătaru Farm, str. Peot Munteanu, 
sat Dolhești; dispensar: str. Ion 
Creangă nr.476, sat Pipirig, tel. 
0233.252.005; alimentaţie publică: 
Pizzeria Rustic, sat Pipirig, tel. 
0758.264.955; II Bârgăoanu Elena, 
sat Pipirig, tel. 0745.584.610; PFA 
Ungureanu Liliana, sat Pipirig, 
tel. 0749.618.092; evenimente: 
Festivalul Zilele Creangă, 1-3 martie; 
Ziua comunei, ultima duminică din 
august; Concursul Hard Enduro – 
etapa națională, primul weekend 
din septembrie, Festivalul de datini 
și obiceiuri, 31 decembrie.
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COMUNA AGAPIA 

Prin poziția geografică și varietatea 
elementelor naturale, teritoriul 
depresiunii Ozana - Topolița, în 
care este situată comuna Agapia, 
a asigurat condiții prielnice pentru 
a fi populat încă din cele mai vechi 
timpuri. În feudalismul dezvoltat, 
așezările sătești din acest areal au 
cunoscut o anumită dezvoltare, 
iar monedele de argint și bronz 
descoperite în zonă sunt o dovadă 
a activităților de comerț ce se 
întreprindeau aici. După spusele 
localnicilor, pe teritoriul actualei 
comune se aflau locuri unde se 
păstra muniția de rezervă pentru 
apărarea Cetății Neamț. Evoluția 
satelor comunei este strâns legată 
de existența Mănăstirilor Agapia și 
Văratec, popularea zonei în urmă 
cu 300 – 400 de ani fiind favorizată 
și de faptul că cei ce lucrau pe 
moșiile mănăstirilor erau scutiți 
de biruri.
Satele Agapia și Văratec dezvăluie 
vizitatorilor peisaje de o desăvârșită 

frumusețe, la care se adaugă 
importanța istorică și culturală 
a zonei, grație prezenței unor 
personalități marcante ale artei 
românești, care au contribuit, fie 
numai prin simpla și sincera lor 
admirație, la statornicirea unui 
prestigiu ce își merită, cu prisosință, 
respectul. Aici și-au aflat odihnă și 
liniște: Mihai Eminescu, Veronica 
Micle, Alexandru Vlahuță, Calistrat 
Hogaș, Gala Galaction, Mihail 
Sadoveanu și Ionel Teodoreanu.

contact primărie: DN15F, sat 
Agapia, comuna Agapia, cod 
poștal 617010, tel. 0372.522.208, 
primariaagapia@yahoo.com, 
www.agapia.ro; farmacie: sat 
Agapia, str. Nicolae Iorga nr.138, 
tel. 0233.244.673; dispensar: sat 
Agapia, str. Nicolae Iorga nr.139, tel. 
0233.244.604, 0742.133.330; fântâni: 
cișmea publică în punctul Agapia, 
sub pădure; Fântâna Bacalului la 
Mănăstirea Agapia; evenimente: 
Ziua comunei, luna septembrie.

33



Traseul de pelerinaj 
Via Mariae - Județul Neamț
Ghidul Pelerinului

MĂNĂSTIREA SIHLA

Lăcaşul mănăstiresc a fost fondat 
în 1730, iar biserica din lemn 
a fost ctitorită în anul 1741 de 
familia Cantacuzino. Înfățișarea 
actuală datează din anul 1813, când 
arhimandritul Benedict, starețul 
Mănăstirilor Neamț și Secu, a 
reînnoit-o.  Lăcaşul era ridicat pe 
temelie de piatră, cu pereţi din bârne 
de brad, în stilul clasic al bisericilor 
moldoveneşti, și a fost împodobit cu 
o catapeteasmă sculptată în lemn 
de tei, pictată şi poleită cu aur. În 
lăcaşul, considerabil mai larg decât 
bisericile de lemn tradiţionale, a 
fost adus, probabil de la o biserică 
de zid, un impozant iconostas 
scuptat în stil baroc, cu unele 
elemente decorative neoclasice. 
Întregul ansamblu al schitului 
este declarat monument istoric și 
de arhitectură populară religioasă.

contact: comuna Agapia, cod poștal 
617010, tel. 0744.513.879, 0743.961.818 
- Părintele Ioanichie pentru cazare 

pelerini, sihla@mmb.ro, sihla.
ro; hramul mănăstirii: Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie.

BISERICA DINTR-UN BRAD

Într-o zonă izolată, în inima 
pădurii și în sălbăticia stâncilor, 
se află biserica dintr-un brad, 
cu o veche și interesantă istorie. 
Locurile ascunse și liniștite au fost 
preferate de numeroși pustnici, 
între care cea mai renumită a fost 
Teodora, trecută în rândul sfinților, 
pentru evlavia și dăruirea sa. În 
apropierea peșterii, unde mulți 
ani s-a nevoit această sfântă și 
sub o stâncă uriașă, era o biserică 
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PEȘTERA SFINTEI 
TEODORA DE LA SIHLA

În preajma Mănăstirii Sihla, nu 
departe de bisericuța dintr-un brad 
și chiliile vechi de sub stâncă, se 
găseşte peştera Cuvioasei Teodora 
de la Sihla, o pustnică trăitoare în 
aceste părţi spre sfârşitul secolului 
al XVII-lea şi începutul secolului 
al XVIII-lea, care s-a nevoit 
mulţi ani prin post şi rugăciune. 
Străduința neştiută a sfintei, dar 
mai ales înălţimea duhovnicească 

veche, înlocuită în anul 1763 de 
Ioniţă Aga Cantacuzino-Paşcanu, 
cu bisericuța actuală, construită 
dintr-un brad în amintirea 
prietenului sau Ioan Coroi, mort 
la vânătoare de cerbi la râpa ce îi 
poartă azi numele.
contact: Comuna Agapia, cod 
poștal 617010, tel. 0744.513.879, 
sihla@mmb.ro; hramul bisericii: 
Schimbarea la față, 6 august.

pe care a atins-o, fiind pe bună 
dreptate asemănată cu Sfânta 
Maria Egipteanca, atrag mulţime 
de credincioşi de pretutindeni. 
Contact: comuna Agapia, cod 
poștal 617010, sihla@mmb.ro.
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SCHITUL AGAPIA VECHE 
SAU „AGAPIA DIN DEAL”

Mănăstirea Agapia Veche este 
situată la aproximativ 2 km de 
Mănăstirea Agapia cea Nouă 
(cunoscută și ca Agapia din Vale), 
într-o poiană adăpostită de 
păduri înalte și dese. Acest lăcaș 
de rugăciune reprezintă punctul 
de început al vestitului așezământ 
monastic cunoscut astăzi drept 
Mănăstirea Agapia. A fost fondată 
succesiv între secolul al XIV-lea 
şi secolul al XVII-lea de stareţul 
Agapie, pe locul numit astăzi 
Livada părinților, de voievodul 
Petru Rareş şi prinţesa Anastasia. A 
fost reconstruită în întregime între 
anii 1990-1994 din grindă groasă de pin, clopotniţa rămânând cea 

originală. 
contact: comuna Agapia, cod 
poștal 617005, tel. 0730.146.948, 
a g a p i a v e c h e @ m m b . r o , 
agapiaveche.mmb.ro; hramul 
mănăstirii: Schimbarea la față a 
Domnului, 6 august.
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CASA MEMORIALĂ 
„ALEXANDRU VLAHUȚĂ”

Casa memorială Alexandru 
Vlahuţă, în care scriitorul a locuit 
în perioada copilăriei, este casa 
monahală a surorii și mamei 
scriitorului - călugăriţele Elisabeta 
Străjescu și Elisabeta Vlahuţă, care 
au făcut parte din obștea Mănăstirii 
Agapia. În această casă aveau loc 
celebre cenacluri, la care participau 
numeroșii prieteni ai scriitorului: 
Eminescu, Nicolae Grigorescu, 
Delavrancea, Hașdeu, Caragiale, 
Coșbuc, Slavici, Brătescu Voinești, 
Goga.
Muzeul memorial a fost amenajat 
și inaugurat în anul 1958, cu prilejul 
sărbătoririi a 100 de ani de la 
nașterea scriitorului. Expoziția 
permanentă are în componență 
piese din mobilierul original 
al casei scriitorului, obiecte 
personale, cărți, manuscrise, 
scrisori din biblioteca personală.
 
contact: sat Agapia, comuna 
Agapia, tel. 0233.244.736.
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MĂNĂSTIREA AGAPIA

Prima menţiune documentară a 
mănăstirii datează din 1437. Se spune 
că a fost ridicată în apropierea unei 
mai vechi vetre monahale, al cărei 
nume se leagă de sihastrul Agapie. 
Acesta, împreună cu ucenicii săi, 
au ridicat o biserică din lemn, care 
mai târziu a fost distrusă. Prima 
biserică de zid a fost construită 
de Petru Rareş şi Elena Doamna, 
fiind reînnoită de Petru Şchiopu. 
Din pricina alunecărilor de teren 
frecvente în zonă, la 1600 călugării 
au decis construirea unei biserici 
noi mai în vale, în jurul căreia se 
va dezvolta Mănăstirea Agapia 
de astăzi. Noua mănăstire a fost 
construită între anii 1642 şi 1644 
de hatmanul Gavriil Coci, fratele 
domnitorului Vasile Lupu.
Pictura murală, în stil neoclasic 
combinat cu arta românească, îi 
aparţine lui Nicolae Grigorescu. 
Vizitând Agapia, Calistrat Hogaş 
a admirat pictura lui Nicolae 
Grigorescu, care a reuşit să 
înlocuiască „toate formele 

ascuţite şi osoase ale chipurilor 
ruseşti, care împodobesc zidurile 
tuturor celorlalte mănăstiri”, 
cu „formele rotunde şi dulci ale 
şcoalei profane”, reuşind să redea 
pe aceeaşi figură maternitatea şi 
virginitatea, întipărind prin linii şi 
culori duioşia unei mame pe faţa 
unei fecioare. 

c o n t a c t :  c o m u n a A ga p i a , 
0233.244.736, tel. 0768.085.709, 
a g a p i a @ m m b . r o ;  h r a m u l 
mănăstirii: Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavril, 8 noiembrie.
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MĂNĂSTIREA VĂRATEC

Mănăstirea a fost fondată de 
maica Olimpiada în 1785, dar 
biserica actuală, din piatră, a fost 
construită în 1812. Cele două turle 
identice, sub formă de clopot, 
sunt o caracteristică a mănăstirii. 
Pictura din interior datează din 
secolul al XIX-lea, în stil neo-
bizantin, catapeteasma fiind 
sculptată din lemn de tisă. Acest 
monument istoric are o bibliotecă 
cu cărţi vechi şi un muzeu de artă 
medievală religioasă. Biblioteca 
conţine 6000 de volume, din care 
1600 sunt manuscrise şi tipărituri 
vechi. Dintre personalităţile care 
şi-au legat biografia şi opera de 
Mănăstirea Văratec amintim: 
Mihai Eminescu, Veronica Micle, 
Profira Sadoveanu, Mitropolitul 
Bartolomeu Anania,  maica 
Benedicta (Zoe Dumitrescu-
Buşulenga), preotul Roman Braga. 
Astăzi  este cea mai  mare 
mănăstire din lumea ortodoxă, în 
jurul mănăstirii existând un sat 
mănăstiresc, locuit doar de măicuţe. 
În incinta mănăstirii se găsesc 
racla cu moaşte de la mai mult de 
30 de sfinţi şi o icoană făcătoare de 
minuni reprezentînd-o pe Sfânta 
Ana.

În apropiere se află Biserica Sfântul 
Ioan Botezătorul, edificiu din 1844, 
şi alături de aceasta mormântul 
poetei Veronica Micle.

contact: sat Văratec, comuna 
Agapia, cod poștal 617013, tel. 
0233.244.616, 0728.102.363, varatic@
mmb.ro; hramul mănăstirii: 
Adormirea Maicii Domnului, 15 
august.
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COMUNA CRĂCĂOANI

Primele date scrise despre existenţa 
aşezărilor oamenilor din satele 
comunei sunt din anul 1399, într-un 
hrisov a lui Iuga Voievod. Mai târziu, 
în statistica Moldovei din 1744, apar 
înregistrate satele Crăcăoani, 
Cracăul Negru, Ghindăoani, iar în 
Condica Luizilor din 1803, Amorfele 
nr. 148 din 1855, sunt însemnări 
referitoare la procesul dintre 
moşiile Mănăstirii Buhalniţa, cu 
satele Ghindăoani, Crăcăoani, 
Cracăul Negru, Buhalniţa, Izvorul 
Alb şi moşiile alăturate Bălţăteşti 
şi Mânzeşti. Aceste locuri au o 
mare încărcătură istorică: pe 
culmea Ghindău situată între satul 
Ghindăoani şi Crăcăoani au avut 
loc, în 1395, lupte conduse de Ştefan 
I Mușat împotriva regelui Ungariei, 
Sigismund de Luxemburg, care 
năvălise în ţara noastră şi se 
îndrepta spre localitatea Baia din 
părţile Sucevei. Mai târziu, Ştefan 
cel Mare şi alţi domnitori şi-au 

organizat depozitele de muniţii 
şi alimente în satul Magazia, de 
unde se făcea legătura cu Cetatea 
Neamț prin căi și poteci foarte 
puțin cunoscute, iar mulţi săteni 
de pe Valea Cracăului au participat 
la luptele de la Războieni, duse 
contra turcilor în 1476, sub comanda 
domnitorului Ştefan cel Mare.

contact primărie: DN15C, sat 
Crăcăoani, comuna Crăcăoani, 
cod poștal 617145, tel. 0233.246.001, 
0233.246.009, pcracaoani@yahoo.
com, primariacracaoani@yahoo.
com, www.comunacracaoani.
ro; farmacie: sat Crăcăoani, 
tel. 0233.246.111; dispensar: sat 
Crăcăoani, tel. 0720.241.654; 
Pizzeria Aurelio, sat Crăcăoani, 
tel. 0760.959.769; evenimente: 
Ziua comunei, prima duminică din 
septembrie.
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LACUL CUEJDEL

Coline ce se rostogolesc una peste 
alta, păduri de foiase şi păşuni cu 
turme de oi şi apa Cuejdelului 
zăgăzuită de un versant alunecat 
peste cursul ei: un peisaj pitoresc 
al unui lac de munte format nu 
demult. Acesta este Cuejdelul, 
un lac de baraj natural, format 
în perioada 1978-1991, în Munţii 
Stânişoarei. Cu o suprafaţă de 114 
hectare şi adâncimi ce variază între 
7 şi 14 metri, lacul a fost declarat 
arie protejată în 2004.
Cu un luciu de apă străpuns de 
trunchiuri de copac, înconjurat din 
toate părţile de pădure, cu o floră 
şi o faună specifică zonei, Lacul 
Cuejdel se prezintă drumeţilor 
drept o oază de sălbăticie, un 
peisaj ce îşi schimbă culorile de la 
un anotimp la altul, impresionând 
de fiecare dată. 

agrement: drumeţii montane pe 
traseu marcat (parcurgând 25 km 
din Piatra-Neamţ cu maşina, prin 
comuna Gârcina, şi apoi 3 km, pe 
jos, pe o cărare lată, prin pajişti şi 
păduri de foioase şi conifere).
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COMUNA GÂRCINA 

Comuna Gârcina este o comunitate 
rurală cu o istorie veche de mii de 
ani. Cercetătorii relevă faptul că 
primii oameni stabiliți aici aparțin 
Eneoliticului, deci așezarea lor 
datează de aproximativ 5000 de 
ani. Pe traseele de la Hîrcu-Almaș, 
explorate de profesorul universitar 
Radu Vulpe ș i  arheologul 
Constantin Mătase, în urmă cu 
aproape 70 de ani, s-au găsit 
resturi de ceramică, chirpici de la 
case și un idol (statuetă, figurină) 
de lut, piese ce aparțin civilizației 
de tip Cucuteni B. Atestarea 
documentară a satelor Gârcina 
(Oprișeni) și Cuejdiu constituie 
un adevărat certificat de naștere: 
primul act domnesc a fost găsit la 
Constantinopol și datează de la 12 
iulie 1415.
La sfârșitul secolului al XIX-
lea, comuna făcea parte din 
plasa Piatra-Muntele a județului 
Neamț și era formată din satele 
Gârcina, Cuejdiu, Dărmănești și 
Ciritei. Anuarul SOCEC din 1925 o 

consemnează în aceeași alcătuire, 
în plasa Piatra a aceluiași județ. În 
1931 comuna, formată din satele 
Cuejdiu și Gârcina, a devenit 
comună suburbană a comunei 
urbane Piatra-Neamț. În 1950, 
comuna a trecut în administrarea 
raionului Piatra-Neamț din 
regiunea Bacău. În 1968, a revenit 
la județul Neamț, preluând și satul 
Almaș de la comuna Dobreni.

contact primărie: Str. Melchisedec 
Ștefănescu, sat Gârcina, comuna 
Gârcina, cod poștal 617200, tel. 
0233.242.200, primariagarcina@
primar iagarc ina . ro ,  www.
primariagarcina.ro; farmacie: 
F a r m a c i a  A r d e a l u l ,  S t r . 
Melchisedec Ștefănescu, sat 
Gârcina, comuna Gârcina, cod 
poștal 617200; dispensar: DJ157D 
99, sat Gârcina, comuna Gârcina, 
cod poștal 617200;  izvoare de apă 
potabilă: Slatina Gârcina, DJ 145, 
X8G7+8J Gârcina.
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SCHITUL SFÂNTUL 
DANIIL SIHASTRUL

Schitul Sfântul Daniil Sihastrul 
este un schit de lemn, ridicat în 
anul 1998, de către credincioșii 
din zonă și de către Primăria 
Comunei Gârcina, pe dealul numit 
Poiana Părului, la poalele Muntelui 
Muncel. 
Cuviosul Daniil Sihastrul a fost 
unul din cei mai mari sfinţi ai 
Moldovei, considerat cel dintâi 
sfetnic şi duhovnic al lui Ştefan 
cel Mare, la îndemnul căruia 
domnitorul a înălţat cele patruzeci 
şi opt de biserici şi mănăstiri.  
În felul acesta, Sfântul Daniil 
Sihastrul s-a dovedit un mare 
apărător al Ortodoxiei româneşti şi 
ctitor duhovnicesc. Sfântul Daniil 
Sihastrul a creat în Moldova o mare 
mişcare isihastă, aproape fără egal, 
înnoind astfel pentru multă vreme 
viaţa duhovnicească în lăcaşele de 
rugăciune şi ridicând o întreagă 
generaţie de sihaştri şi rugători ai 
neamului.

contact: comuna Gârcina, cod 
poștal 617202, tel. 0733.801.054, 
sihastria.mmb.ro/schitul-sfantul-
danii l-sihastrul-1 ;  hramul 
schitului: Sfântul Daniil Sihastrul, 
18 decembrie.
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COMUNA PÂNGĂRAȚI 

Istoricul comunei se pierde în 
negura veacurilor şi este strîns 
legat de Mănăstirea Pîngăraţi. În 
anul 1432, în timpul domniei lui Iliaş 
Vodă, fiul cel mare al domnitorului 
Alexandru cel Bun, sihastrul 
Simion și cîţiva călugări, care s-au 
retras de la Mănăstirea Bistriţa şi 
s-au stabilit la poalele muntelui 
Păru, sunt consideraţi primii 
locuitori ai comunei Pîngăraţi. În 
anul 1461, cu ajutorul domnitorului 
Ştefan cel Mare, sihastrul Simion 
construieşte o biserică din lemn, iar 
din anul 1508, cuviosul Amfilohie 
va păstori peste o jumătate de 
secol mica obşte formată din 40 
de sihaştri. În timpul domniei lui 
Alexandru Lăpuşneanu, în locul 
bisericii din lemn (incendiată de 
turci), a fost ridicată biserică din 
piatră şi zid împrejmuitor. Biserica 
este înzestrată şi ridicată imediat 
la rang de mănăstire.
În această perioadă au apărut 
primele aşezări  săteşti ,  la 

început în zona mănăstirii (satul 
Pângăraţi), iar mai târziu s-au 
extins și în zona satelor de azi, 
Pângărăcior şi Stejaru. După unele 
informaţii, satele Oanţu şi Poiana 
s-au constituit, în mare parte, cu 
populaţie venită din Ardeal, pe la a 
doua jumătate a sec. al XVIII-lea. Şi 
în satul Preluca, pe lângă locuitorii 
autohtoni, la începutul sec. al 
XIX-lea a venit şi s-a stabilit aici 
populaţie din zona actualului judeţ 
Bacău, în mod deosebit ceangăi.

contact primărie: sat Pângărați, 
comuna Pângărați, cod poștal 
6 1 7 3 0 5 ,  t e l .  0 2 3 3 . 2 4 0 . 3 1 7, 
0233 .240 .317,  secretar iat@
pangarati.ro, www.pangarati.ro; 
farmacie: Farmacia CSC, DN15, sat 
Pângărăcior, comuna Pângărați, 
cod poștal 617307; dispensar: Punct 
Clinica Asclepion, Str. Barajului 
nr.45, comuna Pângărați, cod 
poștal 617305;  evenimente: Ziua 
comunei, luna septembrie.
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MĂNĂSTIREA PÂNGĂRAȚI

Denumirea de Pângăraţi provine, 
după istoricul Nicolae Iorga, de 
la un posibil călugăr Pangratie 
care „se pare a fost un pustnic 
de demult dând numele pârâului 
din apropiere”. A fost ridicată la 
sfârşitul sec. al XIV-lea de către 
sihastrul Simeon care, cu ajutor de 
la Ştefan cel Mare, a făcut o biserică 
de lemn. Aceasta a fost arsă de 
turci şi pe locul celei vechi, în 1560, 
Alexandru Lăpuşneanu a construit 
o biserică de piatră. Este o biserică 
suprapusă, cea de la subsol având 
rol de tainiţă, devenită ulterior 
paraclis cu hramul Sfinţii Români. 
După 250 de ani, în 1806, egumenul 
Macarie transformă tainiţa din 
subsolul bisericii lui Lăpuşneanu 
într-o bisericuţă. Acest lucru face ca 
mănăstirea Pângăraţi să constituie 
un unicat, având două biserici 
suprapuse, cu intrări şi hramuri 
diferite: Sfântul Dimitrie şi Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil.  Cele 
două biserici comunică în interior 
printr-o scară de piatră în spirală, 
foarte îngustă şi abruptă. Cu totul 
remarcabilă este şi impunătoarea 
siluetă a noii biserici de pe dealul 
din apropiere, ce sporeşte valoarea 
ansamblului monahal, importantă 
vatră de spiritualitate şi cultură 
creştin-ortodoxă. 

contact: comuna Pângăraţi, cod 
poștal 617305, tel. 0233.240.337, 
0735.425.924, 0734.334.333 (cazare), 
pangarati@mmb.ro, pangarati.
mmb.ro; hramul mănăstirii: 
Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie, 
7 septembrie și  Sfântul Dimitrie 26 
octombrie.
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COMUNA TARCĂU 

Comuna se află în sud-vestul 
județului, la limita cu județul Bacău 
în zona munților Tarcăului, pe 
malurile Bistriței și ale afluentului 
acesteia, Tarcăul.
Tarcăul este menţionat pentru 
prima dată în documentul 
medieval  moldovenesc din 
10 octombrie 1458, prin care 
Ştefan vv.(ul) Moldovei întăreşte 
mănăstirea Bistriţa, braniştea veche 
a mănăstirii cu hotarele Pângăraţi, 
Păducelul Mare, Bistriţa, Doamna, 
Mănăstirea Tazlău, Răchitiş, Piscul 
Bălţii, Tarcăul... Moşia Tarcăului 
este menţionată mai apoi la 29 
mai 1602, în uricul domnitorului 
Ieremia Movilă, la 23 iulie 1606 în 
uricul lui Simeon Movilă şi în cel 
al domnitorului Radu Mihnea de la 
14 martie 1618, ca veche branişte a 
mănăstirii Bistriţa.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, 
comuna nu exista, ci doar satele 
Tarcău și Straja în cadrul comunei 
Pângărați. Data de la care Tarcăul 

devine însă aşezare de sine 
stătătoare, adică comună, după 
cum este consemnat în Procesul 
Verbal din Registrul Stării Civile 
– Căsătorii, pag 3 – 5, este 7 iulie 
1908. Astăzi, întreaga așezare este 
o frumoasă comună de munte, cu 
rezervații naturale, monumente 
istorice și pensiuni turistice, 
demne de vizitat.

contact primărie: sat Tarcău, 
comuna Tarcău, cod poștal 617445, 
tel. 0233.240.951, primaria@tarcau.
ro www.tarcau.ro; farmacie: 
Yucca, sat Tarcău, tel. 0761.587.471; 
dispensar:  sat Tarcău, tel . 
0745.578.185; izvoare: izvorul Bolta 
cu apă rece, sat Cazaci; evenimente: 
Simpozionul internațional de 
acuarelă Iulia Hălăucescu, iulie/
august.
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MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA 
TARCĂULUI

Mănăstirea Sihăstria Tarcăului 
a fost ridicată în 1833, pe Valea 
Tarcăului, de ieroschimonahul 
Avramie. Iniţial a fost schit, iar din 
1990 a primit statut de mănăstire. 
Biserica este construită din lemn 
de frasin, pe o fundaţie de piatră, de 
meşteri locali. Arhitectura bisericii 
aparţine stilului clasic al bisericilor 
moldoveneşti, fiind lucrată în 
formă de cruce cu o singură 
turlă, extremităţile de la apus şi 
răsărit sunt rotunjite, absidele 
laterale fiind bine pronunţate, de 
formă pentagonală. Acoperişul 
în două pante repezi subliniază, 
prin uşoare ondulaţii, prezenţa 
sânurilor laterale. Interiorul nu 
este pictat. Turnul-clopotniţă 
este din bârne de lemn, ridicat pe 
două niveluri, iar acoperişul bulbat 
este mai puţin obişnuit la bisericile 
moldoveneşti. 

contact: sat Schitul Tarcău, comuna 
Tarcău, cod poștal 617449, tel. 
0742.333.500, sihastriatarcaului@
mmb.ro, sihastriatarcaului.mmb.
ro; hramul mănăstirii: Duminica 
Tuturor sfinților, 1 noiembrie.
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Posibilităţi de cazare pe 
traseul de pelerinaj Via 
Mariae - Judeţul Neamţ

VÂNĂTORI-NEAMȚ: Pensiunea 
Turist ică Branişte***,  tel . 
0233.278.345, 0753.633.117, www.
pensiunea-braniste.ro, Pensiune 
Turistică Han Maria***, tel. 
0753 .634 .032 ,  0729 .391 . 3 1 1 , 
Pensiune Turistică Mariana***, tel. 
0233.251.002, 0744.816.182; Cabană 
Turistică Perla Neamțului***, 
tel. 0754.293.419, 0233.251.511, 
c o n t a c t @ p e r l a n e a m t u l u i .
ro,  https://perlaneamtului .
r o / ,  P e n s i u n e  Tu r i s t i c ă 
Edera****, tel. 0233.251.901, 
0742.543.498, 0745.436.818, e-mail 
eurocompanytoursrl@yahoo.

MĂNĂSTIREA TĂRCUȚA

Mănăstirea Tărcuţa este un 
așezământ de maici, înființat în 
anul 2001 de monahul Ambrozie 
Velea. Așezată în Munții Tarcăului, 
pe traseul ce face legătura între 
comuna Tarcău din județul Neamț 
și localitatea Tărhăuși din județul 
Bacău, mănăstirea este un loc de 
popas pentru cei care urmează 
traseul rutei de pelerinaj.
contact: comuna Tarcău, cod poștal 
617446, tarcuta@mmb.ro, tarcuta.
mmb.ro; hramul mănăstirii: 
Nașterea Maicii Domnului, 8 
septembrie.
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com, www.pensiuneaedera.
ro, Hostel Hanul Urșilor***, 
tel. 0233.251.364, 0726.143.784, 
e-mail hanul_ursilor@yahoo.
com, www.hanulursi lor.ro; 
Pensiune Turistică Zimbru***, tel. 
0233.251.250, Camere de închiriat, 
Casa Florean**, tel. 0758.709.430, 
f lorean.andrei@gmail .com; 
Camere de închiriat Păstrăvăria 
Ursu***,  te l .  0233 .251 .364, 
0726.143.784, hanul_ursilor@
yahoo.com, www.hanulursilor.ro

PIPIRIG: Pensiune Turistică 
Rurală Maria Mărioara***, 
tel. 0788.379.867, 0768.665.654, 
0233.790.279, pensiuneamarioara@
yahoo.com; Pensiune Turistică 
Secu***, tel. 0783.023.439, Pensiune 
Turistică Rurală Casa Afetelor***, 
tel. 0746.140.408, 0233.252.066, 
e-mail:  casaafetelor2@gmail.com, 
www.casaafetelor.ro, Camere de 
închiriat Canton Săscuța**, office@
neamt.rosilva.ro , www.neamt.
rosilva.ro, Pensiune Turistică 
Stânca***, tel. 0745.455.699

AGAPIA: Pensiune Turistică 
Agapia***, tel. 0746.790.742, 
e-mail pensiuneaagapia@yahoo.
com, https://pensiuneaeulor.
business.site/, Vilă Turistică Brd 
- Groupe Societe Generale**, 
tel.  0233.244.690; Pensiune 

Agroturistică Casa Ana**, tel. 
0747.133.740; Pensiune Turistică 
Casa Anca****, tel. 0233.244.819, 
www.pensiuneacasaanca.ro, 
casaancaagapia@gmail.com; 
Căsuțe tip camping Casa dintre 
pini**, tel. 0741.074.999, e-mail: 
margohosting80@gmail.com; 
Pensiune Agroturistică Casa 
dintre pini***, tel: 0741.074.999, 
0 7 4 0 . 2 4 5 . 9 8 5 ,  c o n t a c t @
casadintrepini.ro, casadintrepini.
ro, Camere de închiriat Casa Ilea**, 
tel. 0744.869.328, ileamihai2004@
yahoo.com, Apartament de închiriat 
Casa Ilea**, tel. 0744.869.328, 
i leamihai2004@yahoo.com, 
Camere de închiriat Casa Lyly**, 
tel. 0754.338.375; Pensiune Turistică 
Maria***, tel. 0233.245.004, 
0744.790.466, contact@pensiuni-
agapia.ro, office@pensiuni-
agapia.ro, Pensiune Turistică 
Nadine**, tel.  0733.037.345, 
0744.708.264, simion6elena@
yahoo.com; Pensiune Turistică 
Punguța cu doi bani***, tel. 
0 74 5 . 43 0 . 47 0 ,  0 74 1 . 74 6 83 5 , 

49



Traseul de pelerinaj 
Via Mariae - Județul Neamț
Ghidul Pelerinului

0722.441194, pungutacudoibani@
ymail.com; Pensiune Turistică 
A l ina** ,  te l :  0737. 252 .83 1 , 
0767.685.092, tdumitrel@gmail.
com alina.timofei7@yahoo.com; 
Pensiune Turistică Eulor****, 
tel. 0744.648.907, 0743.333.121, 
pensiuneagapia@yahoo.com, 
www.pensiuneaeulor.business.
site; Pensiune Turistică Narcisa**, 
tel. 0745.081.167, 0233.244.783, 
0741.178.322, Pensiune Turistică 
Denisa***, tel. 0233.247.127, 
0748.089.989,  0752.887.260; 
Pensiune Turistică Dumbrava 
Minunată**, tel. 0743.163.064, 
d u m b r a v a m i n u n a t a 3 9 @
y a h o o . c o m ,  w w w .
pensiuneadumbravaminunata.
wgz.ro; Pensiune Turistică 
Eden****, tel .  0233.247.217, 
0728.821.013, rezervari@edentur.
ro, www.edentur.ro; Pensiune 
Turistică Radu Eleonora**, 
tel. 0233.247.029, 0728.348.300; 
Pensiune Turistică Casa de la 
Văratec***, tel. 0744.423.743, www.
casadelavaratec.ro, rezervari@
casadelavaratec.ro; Pensiune 
Turistică Codrii de aramă***, 

tel. 0233.244.900, 0721.234.020, 
0721.232.424, neculajan@yahoo.
com, filioreanu_ovidiu@yahoo.
com; Pensiune Turistică Daria***, 
tel. 0233.244.870, email: contact@
pensiunea-daria-varatec.ro; 
Pensiune Turistică Pădurea 
de argint**, tel. 0733.093.892, 
z o r i a . r e s o r t @ g m a i l . c o m ; 
Camere de închiriat Văratec***, 
tel. 0233.245.113, 0723.118.150, 
0 7 2 3 . 1 1 8 . 1 5 5 ,  0 7 2 3 . 1 1 8 . 1 43 , 
rezervari@pensiuneavaratec.ro; 
Pensiune Turistică Văratec***, 
tel. 0233.245.113, rezervari@
pensiuneavaratec.ro; Camere de 
închiriat Villa Q***, tel. 0742.550.326, 
office@vilaq.ro, www.vilaq.ro; 
Pensiune Turistică Aurora***, 
tel. 0742.763.106, vlad_aurora27@
yahoo.com; Pensiune Turistică 
Eulor****, tel. 0744.648.907, 
0746.110.129, pensiuneagapia@
yahoo.com, www.pensiuneaeulor.
business.site

GÂRCINA: Pensiune Agroturistică 
Almaș***, tel.  0722.236.307, 
0233.242.246, pensiunea.almas@
g m a i l . c o m ,  h tt p s : // w w w.
pensiunea-almas.ro; Pensiune 
Agrotur is t i că  BĂLAN**** , 
tel. 0233.242.542, 0747.768.607, 
0723.854.765, pensiuneabalan@
y a h o o . c o m ;   P e n s i u n e 
Agroturistică Craii Neamțului**, 

50



Traseul de pelerinaj 
Via Mariae - Județul Neamț

Ghidul Pelerinului

tel. 0745.653.955, craiineamtului@
yahoo.com, Pensiune Agroturistică 
Bursucărie***, punct Mătieș, sat 
Cuejdiu, tel. 0757.792.758, e-mail: 
danachirila10@gmail.com

P Â N G Ă R A Ț I :  P e n s i u n e 
Turistică Rurală Onţanca***, tel. 
0749.786.074; Pensiune Turistică 
Balad’ Or****, tel. 0727.736.685, 
www.balador.ro, office@balador.
ro; Pensiune Agroturistică Vatra 
Bunicii***, tel. 0734.009.493, 
Pensiune Agroturistică Vatra 
Satului***, tel. 0722.619.547

TARCĂU: Bungalow-uri Linia 
Verde***, tel. 0233.240.050, 
Pensiune Turistică Linia Verde***, 
tel. 0233.240.050; Căsuțe Tip 
Camping Linia Verde***, tel. 
0233.240.050; Pensiune Turistică 
Chez Marie****, tel. 0767.594.475, 
contact@pensiuneachezmarie.
ro, www.pensiuneachezmarie.
ro; Camere de închiriat Chez 
Marie***,  tel .  0767.594.475, 
0 7 6 7 . 5 9 4 . 4 7 5 ,  c o n t a c t @
pensiuneachezmarie.ro,  www.
pensiuneachezmarie.ro; Pensiune 
Turistică Măieruș Tarcău****, 
0233 .278 .800,  071 1 .963308, 
maierustarcau@gmail.com, www.
pensiuneamaierus.ro; Pensiune 
Turistică Poiana Soarelui***, tel. 
0744.497.045, alexa_cucu_2008@

yahoo.com; Cabană Turistică 
Alpin***, tel. 0748.474.360, Pensiune 
Agroturistică Floarea Soarelui****, 
tel. 0752.893.706, rezervari@
pensiuneafloareasoarelui.ro, 
www.pensiuneafloareasoarelui.
ro; Camere de închiriat Acasă 
la Moș Vasile**, tel. 0744.297.957, 
Pensiune Agroturistică Corola***, 
tel. 0233.890.960, 0744.427.785, 
p e n s i u n e a c o r o l a @ y a h o o .
com  www.pensiuneacorola.
a t .ua ;  Pens iune  Tur is t ică 
Fortuna****, tel. 0742.081.932, 
office@pensiunea-fortuna.ro, 
www.pensiunea-fortuna.ro; 
Pensiune Turistică Fata Pădurii – 
Amfiteatru****, tel. 0741.089.111; 
Pensiune Turistică Frasin***, 
tel. 0722.456.555, 0744.393.600; 
Camere de închiriat Goșman***, 
tel.0233.240.057, office@neamt.
rosilva.ro, www.neamt.rosilva.
ro; Camere de închiriat Teiuș*, 
tel. 0233.240.080, office@neamt.
rosilva.ro, www.neamt.rosilva.ro, 
Regie Autonomă - Regia Națională 
a Pădurilor Romsilva.
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CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
Adresă: Str. Alexandru cel Bun nr. 
27, Piatra-Neamţ, tel: 0233.212.890; 
fax: 0233.211.569,  cjneamt@yahoo.
com,  cjneamt.ro

DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ
Strada Vasile Alexandrescu 
Urechia nr. 24, Piatra-Neamţ, tel: 
0233.211.696; neamt.rosilva.ro, 
office@neamt.rosilva.ro

ADMINISTRAȚIA PARCULUI 
NATURAL VÂNĂTORI –NEAMȚ
Str. Zimbrului nr.2, sat Vânători-
Neamț, comuna Vânători-Neamț, 
județul Neamț
tel: 0233.206.001, fax: 0233.206.000 
vanatoripark@gmail.com

COMUNA VÂNĂTORI NEAMȚ
Str. Ștefan cel Mare, nr. 174, 
sat Vânători-Neamț, comuna 
Vânători-Neamț, județul Neamț
tel: 0233.251.001; fax: 0233.251.307 
vanatorineamt@nt.e-adm.ro 
primaria@vinatorineamt.ro

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI 
BUCOVINEI – Arhiepiscopia 
Iașilor, Bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, nr.16, Iași, România; tel:  
0232.215.454, fax: 0232.215.300, 
secretariat@mmb.ro, mmb.ro

ASOCIAȚIA VIA MARIAE 
Sat Frumoasa, Județul Harghita, 
str. Obor nr.7, viamariae.ro, molnar.
sandor@mariaut.ro,
Tel: 0730.711.745; skype: csulak2008

ASOCIAȚIA ECOTRAVEL
Str. Cuza Vodă nr.2, Piatra-Neamț, 
te l :  0743 . 764 .092 ,  proiect .
ecotravel@gmail.com

COMUNA PIPIRIG
Str. Ion Creangă, nr.4, sat Pipirig, 
comuna Pipirig, județul Neamț; 
tel: 0233.252.001; 0233.252.449; fax: 
0233.252.001
primaria.pipirig@yahoo.com; 
primaria@pipirig.ro

PARTENERII PROIECTULUI



COMUNA AGAPIA
Sat Agapia, comuna Agapia, 
județul Neamț tel: 0372.522.208; 
fax: 0372.522.214; primariaagapia@
yahoo.com;  agapia.ro

COMUNA GÂRCINA
Str. Melchisedec Ştefănescu, 
s a t  G â r c i n a ,  c o m u n a 
Gârcina, județul Neamț, tel: 
0233.242.200; primariagarcina@
p r i m a r i a g a r c i n a . r o ; 
primariagarcina.ro

COMUNA TARCĂU
Str. Principală (DN 15), sat Tarcău,
comuna Tarcău, județul Neamț; tel:
0233.206.253, informatiipublice@
tarcau.ro; tarcau.ro

COMUNA CRĂCĂOANI
Sat Crăcăoani, comuna Crăcăoani,
județul Neamț; tel: 0233.246.001,
0233.246.009; fax: 0233.246.009;
p c r a c a o a n i @ y a h o o . c o m ,
primariacracaoani@yahoo.com
comunacracaoani.ro

COMUNA PÂNGĂRAȚI
Sat Pângărați, comuna Pângărați,
județul Neamț, tel: 0233.240.317;
fax: 0233.240.317, pangarati.ro;
secretariat@pangarati.ro
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