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CHEILE RÂMEŢULUI 
 

Nr. A.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba Nr.20/1995 
 

1. Categoria şi importanţa rezervaţiei: complexă; reprezintă un peisaj pitoresc şi 
foarte puţin modificat de om, înscris în calcare, care conservă o serie de plante rare, 
printre care numeroase monumente ale naturii. 
 

2. Situaţia administrativă: comuna Râmeţ, satul Cheia. 
 

 
3. Forma de proprietate şi modul de folosinţă al terenului: de stat (Consiliul 

local) şi parţial domeniu particular; neproductiv (stâncărie). 
 

4. Poziţia geografică: în partea central-estică a Munţilor Trascăului, pe cursul 
mijlociu al Văii Geoagiului, numită în aval Valea Mănăstirii, iar în amonte Valea 
Mogoşului. Alt. max. 1189 m, alt. min. 530 m. 
 

5. Foaia de hartă ţi coordonatele: L-34-71-B-b-2 şi L-34-71-B-b-4; 1 : 10000; 
46º17´30´´ lat. N; 23º28´40´´ long. E. 
 

6. Căi de acces: pe DC 78 modernizat din Teiuş, până la Mănăstirea Râmeţ şi 
nemodernizat până la intrare în chei, sau pe DJ 107I din Aiud până în localitatea Râmeţ 
(modernizat până după Cabana Sloboda), de unde pe drumul comunal paralel cu Valea 
Brădeştilor se coboară în satul Cheia. Intrarea în chei este foarte dificilă deoarece pe o 
distanţă de cca. 1 km ele pot fi străbătute numai în anotimp secetos prin apa pârâului. 
 

7. Suprafaţa şi limitele: 150 ha; în partea de est şi de vest rezervaţia este delimitată 
de glacisul care înconjoară versanţii abrupţi ai masivelor calcaroase Uzmezeu, la nord şi 
Fundoi, la sud şi coboară vertiginos în Valea Geoagiului. Limita nordică este formată de 
liziera ce desparte marginea abruptului calcaros de pădurea din apropierea cotei de 1135 
m şi se continuă spre est şi spre vest la marginea abruptului, iar cea sudică o constituie, 
de asemenea, marginea unui mic platou calcaros cuprins între cotele 1158 m şi 1166 m, 
dominate de Vârful Piatra din Chei (1189). Zona tampon o constituie o fâşie lată de cca. 
200 – 300 m, care înconjoară zona strict protejată şi cuprinde în cea mai mare parte 
pădurea limitrofă, inclusă de silvici în Clasa a – I – a de protecţie şi câteva areale cu 
păşuni şi fâneţe. 
 

8. Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1969 – Decizia 175/1969 a 
Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Alba. 
 

9. Structura şi evoluţia componentelor naturale:  
 

Geologia. Rezervaţia este constituită din calcare masive de vârstă jurasic 
superioară. În vestul ei predomină conglomerate, gresii, marne şi marnocalcare cretacice, 
iar în est bazalte mezozoice. 
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Relieful este reprezentat prin cele două masive calcaroase Uzmezeu, la nord, ce 

culminează la 1135 m şi se continuă printr-o înşeuare cu Vârful Tarcău (1217 m) şi 
Fundoi, la sud, care este dominat de Vârful Piatra din Chei (1189 m) şi de Vârful Vulturu 
(1166 m). Ele constituie resturi ale unui vechi platou calcaros, în care Valea Geoagiului 
şi-a săpat o cheie deosebit de pitorească. Ca urmare a intensei carstificări se întâlneşte o 
întreagă gamă de forme carstice: versanţi abrupţi şi golaşi, vârfuri ascuţite şi sub formă 
de turnuri, creste, doline, peşteri, portaluri şi ulucuri, precum şi numeroase acumulări 
deluvio-coluviale sub formă de grohotişuri şi blocuri. 

 
Clima este influenţată de circulaţia maselor de aer atlantice şi altitudinea relativ 

joasă la care se află rezervaţia. Temperatura medie anuală oscilează între 6 – 8 ºC ; 
temperatura medie a lunii iulie între 16 – 18 ºC, iar cea a lunii ianuarie -3 –  -4 ºC. 
Amplitudinea medie anuală atinge 18 – 20 ºC. Precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse 
între 700 – 800 mm, atingând în zonele mai înalte 1000 mm. 

 
Hidrografia. În cuprinsul rezervaţiei predomină circulaţia subterană, cu excepţia 

Pârâului Geoagiului (Mănăstirii) care străbate Cheile Râmeţului şi care colectează 
pâraiele Brădeştilor şi Pravului, la vest şi Pârâul Vulturului, la sud-est, precum şi alte 
pâraie mai mici cu scurgere temporară. 

 
Solurile predominante sunt constituite din rendzine, cu apariţia frecventă a rocii 

al zi, a grohotişurilor şi a stâncilor calcaroase. Pereţii cheilor sunt lipsiţi de stratul de sol 
sau pe unele poliţe sau brâne s-au dezvoltat soluri humico-calcice, foarte subţiri, 
constituite dintr-o pâslă de rădăcini şi resturi organice. Pe rocile necarbonatice s-au 
format soluri brune acide, brune podzolite şi litosoluri. 

 
Vegetaţia. Rezervaţia se află în etajul pădurilor de amestec de fag (Fagus 

sylvatica) cu gorun (Quercus petraea). În cuprinsul cheilor îşi găsesc condiţii optime de 
dezvoltare o gamă largă de elemente floristice, realizându-se un interesant amestec de 
specii cu diferite cerinţe ecologice. Astfel, alături de unele specii alpine ca Ranunculus 
oreophilus, Arabis alpina, Saxifraga paniculata, Aster alpinus,Leontopdium alpinum se 
întâlnesc un număr mare de elemente relativ termofile, dintre care sunt menţionate: 
Silene bupleuroides, Linum flavum, Sorbus graeca, Allium flavum ţi carpato-balcanice: 
Taraxacum hoppeanum, etc. marele interes ştiinţific acordat Cheilor Râmeţului rezidă în 
numeroasele specii endemice sau rare ce se întâlnesc aici şi a căror semnificaţie 
fitogeografică este deosebită. Aşa sunt, de exemplu, speciile endemice: Dianthus 
kitaibelii ssp. Spiculifolius, Silene dubia, Aconitum moldavicum, Hepatica ranssilvanica, 
Cardamine granduligera, Viola jooi, Sorbus dacica, Cephalaria radiata, Campanula 
rotundifolia spp. Kladniana, Centaurea pinnatifoida, Cirsium furiensis, etc., precum şi o 
serie de specii rare ca: tisa (Taxus baccata), priboiul (Germanium macrorrhizum), 
papucul doamnei (Cypripedium calceolus), Aquilegia nigricans ssp. subscaposa, Viola 
biflora, Daphne cneorum, Geranium macrorrhizum, Sparganium neglectum, Typha 
shuttleworthii, Herminium monorchis etc. 
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10. Modul de ocrotire: rezervaţia este inclusă în reţeaua forestieră, fiind parţial 
marcată prin borne silvice pe pietre şi pe copaci. Lipsesc însă tablele indicatoare. Paza 
este asigurată de brigadierul silvic de la Râmeţ, care supraveghează numai pădurea, 
neacordând atenţia întregii rezervaţii (plante ierboase, relief carstic). 
 

11. Starea actuală a rezervaţiei poate fi apreciată drept mulţumitoare datorită 
faptului că presiunea turistică este relativ scăzută datorită distanţei de centrele urbane şi 
dificultăţilor întâmpinate la traversarea sectorului de chei (cca. 1km accesul se face prin 
albia pârâului în perioadele secetoase), precum şi inaccesibilităţii pereţilor abrupţi ai 
cheilor. 
 

12. Pericole care ameninţă rezervaţia: 
 

- eroziunea puternică a solului şi degradarea învelişului vegetal datorată 
păşunatului; 

- culegerea unor plante rare şi antrenarea unor grohotişuri de unii turişti mai 
întreprinzători şi dornici de ascensiuni; 

- construirea de vile sau case de vacanţă în imediata apropiere a rezervaţiei, 
respectiv în zona tampon; 

- clima practicarea turismului neorganizat. 
 

13. Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: Cheile 
Râmeţului împreună cu Cheile Mănăstirii constituie obiective turistice relativ frecventate 
de turişti datorită aspectului lor foarte pitoresc, a existenţei în imediata lor vecinătate a 
complexului Mănăstirii Râmeţ (monument istoric din sec. al – XIV – lea, alături de care 
se află un muzeu istorico-etnografic şi o nouă biserică mult mai mare), precum şi a 
Cabanei Râmeţ, cu posibilităţi de masă şi cazare pentru turişti. 
 

14. Propuneri privind dezvoltarea regională durabilă: 
 
- instalarea de table indicatoare atât la intrarea, cât şi la ieşirea din chei pentru a se 

atrage atenţia turiştilor şi localnicilor asupra importanţei rezervaţiei şi asupra 
sancţiunilor pentru cei care contravin dispoziţiilor; 

- anunţarea autorităţilor locale şi a brigadierului silvic din localităţile Râmeţ şi 
Stremţ, care vor primi câte o copie a prezentei fişe şi care vor supraveghea ca 
rezervaţia să nu fie afectată de activitatea antropică. 

 
A. În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice: 

 
- efectuarea de săpături şi de  exploatări de materiale în cariere; 
- amenajarea de parcări sau orice altă construcţie fără autorizaţie (chioşcuri, tarabe, 

etc.); 
- colectarea rocilor, culegerea florilor şi fructelor, tăiatul lăstarilor şi a copacilor; 
- păşunatul, pescuitul şi vânatul animalelor şi păsărilor sălbatice; 
- aprinderea focului şi distrugerea tablelor indicatoare; 
- practicarea turismului pe poteci neamenajate. 
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B. În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale care să 
nu afecteze perimetrul rezervaţiei: 

 
- păşunatul cu efective mici de animale; 
- tăieri de igienă în păduri, fără a afecta structura arboretelor; 
- se vor păstra funcţiunile existente şi procentul de ocupare al terenului; 
- se pot construi adăposturi în stil tradiţional pentru localnici şi pentru animale; 
 
C. În zona tampon se interzice: 
 
- activităţile industriale, chiar de mică amploare, inclusiv exploatarea calcarului şi a 

altor materiale de construcţie; 
- construcţia de case de vacanţă, cabane, restaurante sau chioşcuri; 
- montarea de panouri publicitare; 
- depozitarea deşeurilor de orice natură. 
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CHEILE RÂMEŢULUI 
 

Descrierea limitelor conform hărţii anexate: 
 

Zona strict protejată o constituie cheile propriu-zise cu o lungime de 1000 m, la 
care se adaugă crestele şi abrupturile calcaroase, ce se extind în nord până în vârful cu 
altitudinea de 1135 m, iar în sud până în vârful cu altitudinea de 1186 m. Ea are o formă 
de pară, extinzându-se pe direcţia N-S pe o lungime de 1700 m şi având o lăţime medie 
de 900 m  (1200 m în partea de nord şi 600 m în partea de sud), ceea ce însumează o 
suprafaţă de aprox. 150 ha. 

Limita de est începe la intrarea în chei, în punctul unde Valea Geoagiului se 
îngustează extrem de mult şi apar abrupturile calcaroase. La nord şi la sud de vale limita 
urmăreşte baza versanţilor şi a crestelor calcaroase ce urcă sinuos şi relativ clar până la 
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nivelul masivelor calcaroase Uzmezău, în nord şi Fundoi, în sud, ambele cuprinse între 
1000 – 1100 m. 

Limita de vest începe la ieşirea din chei. Situată la 400 m sud-est de biserica din 
satul Cheia, urmărind spre nord baza versanţilor şi crestelor calcaroase ce urcă până la 
marginea sudică, abruptă, a masivului Uzmezău. Spre sud limita urmăreşte firul unei văi 
cu apă temporară până la obârşia ei, aflată în apropiera vârfului cu altitudinea de 1158 m, 
vale ce delimitează totodată teritoriul comunei Râmeţ, la est, de comuna Întregalde, la 
vest. 

Limita de nord o formează marginea abruptului calcaros al masivului Uzmezău 
(1135 m), iar limita de sud culmea teşită a masivului Fundoi, cuprinsă între cotele 1158 
m şi 1186 m. 

 
Zona tampon, respectiv zona de protecţie a rezervaţiei propriu-zise, se desfăşoară 

ca o fâşie lată de 200 – 400 m, ce înconjoară de jur împrejur perimetrul descris anterior. 
Limita de est începe în punctul de confluenţă a Văii Geoagiului cu două vi ce vin 

din sens opus şi anume cu Pârâul Vulturului, lung de 1600 m ce coboară dinspre sud, din 
masivul Fundoi şi cu o vale seacă, lungă de numai 500 m, ce coboară dinspre nord. 
Pornind din Valea Geoagiului spre nord, limita ocoleşte o creastă calcaroasă, după care 
urmăreşte culmea relativ calmă ce urcă până la marginea abruptului calcaros al masivului 
Uzmezău, în punctul unde se schiţează o vale largă suspendată sub formă de înşeuare. 

Limita de vest începe în Valea Geoagiului la o distanţă de cca. 200 m sud-est de 
biserica din satul Cheia, de unde urcă înspre nord, prin pajişti, pe o culme largă până la 
contactul dintre liziera pădurii şi un abrupt calcaros cu expoziţie sudică, iar de aici până 
la marginea de sud-vest a masivului Uzmezău, în punctul unde se schiţează o vale largă 
suspendată, opusă cele dinspre limita de est. 

Limita de nord o formează liziera pădurii ce coboară înspre cele două văi largi, 
suspendate, cu direcţii opuse, situate în partea sudică a platoului carstic Uzmezău, la 
obârşia cărora se află cota de 1048 m. 

Limita sudică include porţiunea nordică a platoului carstic Fundoi, acoperit în cea 
mai mare parte cu pajişti, cuprinse între vârfurile cu altitudinea de 1167 m, 1105 m şi 
1111 m până la obârşia Pârâului Vulturului. 

 




