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1. Denumirea 

rutei 
Drumul haiducului Neag 

2. Tematica 
rutei 

- Cultură; 
- Etnografie; 
- Istorie; 
- Obiceiuri și tradiții; 
- Aventură.  

3. Descrierea 
obiectivelor 
turistice 
incluse în rută 

1. Denumire obiectiv: 
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Orașul Uricani 
45˚19’58” N 
23˚07’41” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Bulevardul Muncii 
Program: 
10 - 17 
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Punct de informare turistică destinat turiștilor și vizitatorilor orașului Uricani, 
dar și a celor ce parcurg crestele munților Retezat, Vâlcan, Tulișa și Retezatul 
Mic 
Fotografii: 

 
Autor:  
Primăria orașului Uricani 
 
 
 
 



2. Denumire obiectiv: 
Urme de locuire romană - așezare de epocă romană, înregistrată în Registrul 
Arheologic Național cu Cod RAN 87148.01 

Amplasament din punct de vedere geografic: 
Oraș Uricani 
45˚19’46” N 
23˚06’30” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop 
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Urme de locuire romană de forma unui castru etajat (pe două niveluri) și terasă 
amanajate pentru locuințe și anexe amplasate deasupra drumului de acces spre 
satul Valea de Brazi. Se mai pot vedea două chipuri sculptate în stâncă și un 
loc de rugăciune (posibil altar) în partea superioară a castrului. În apropiere 
există și urme ale unor vechi gropi de exploatare a aurului aluvionar pe malul 
Jiului de Vest. 
Fotografii: 

 
 



 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 
 

3. Denumire obiectiv: 
Punctul de belvedere Masa Tăcerii 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Orașul Uricani 
45˚19’45” N 
23˚06’41” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop 
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
A fost construită în anul 1973 de către Primăria orașului Uricani ca loc de 
promenadă, în prezent se dorește a fi un punct de belvedere. Se află situată la o 
altitudine (740 m) de unde se poate arunca o privire deasupra orașului Uricani 
și spre zona rurală Valea de Brazi. În prezent se află în faza de reamenajare. 
La ora actuală a fost aprobată finanțarea pentru modernizarea acestui punc de 
belvedere. Astfel el va mai fi ditat cu bănci de odihnă și panouri cu informații 
turistice din orașul Uricani și un panou cu informații despre Ruta cultural 
turistică ”Drumul haiducului Neag”. 
Fotografii: 



 
Autor:  
Primăria orașului Uricani 
 
 

4. Denumire obiectiv: 
Sfinxul din Bulzul Buhanilor 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Valea de Brazi 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Unul din sfincși din Orașul Uricani, rezultat al modelării de către apele râului 
Jiul de Vest a piemontului de sub munții Tulișa. De menționat că în orașul 
Uricani există peste 50 de sfincși, babe și urieși (formațiuni geomorfologice). 
Fotografii: 



 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 
 

5. Denumire obiectiv: 
Satul Valea de Brazi 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Valea de Brazi 
45˚19’45” N 
23˚06’05” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Legendă: 
Sat tradițional momârlănesc, un loc unde mai pot fi văzute celebrele case de 
lemn cu ocol îngrădit.  
Fotografii: 

 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 



 
6. Denumire obiectiv: 

Biserica Sf. Gheorghe 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Valea de Brazi 
45˚19’22” N 
23˚05’43” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
La slujbele de Duminică 
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Biserica cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Valea de Brazi, Uricani a 
fost construită în anul 1937 sfinţindu-se în data de 29 mai 1941 de către PS 
Ioan Balan episcopul Lugojului. 
Între anii 1972-1973, prin contribuţia credincioşilor în frunte cu Pr. paroh 
iconom Bociat Lucian, s-a executat pictura bisericii în tehnica „frescă stil 
bizantin tradiţional românesc” 
Fotografii: 

 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 



 
7. Denumire obiectiv: 

Sfinxul din Firizoni 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Valea de Brazi 
45˚19’10” N 
23˚04’53” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Alt sfinx al Orașului Uricani, rezultat al modelării de către apele râului Jiul de 
Vest a piemontului de sub munții Tulișa. Se află situat deasupra de DN 66A, 
mai puțin vizibil vara datorită vegetației. 
Fotografii: 

 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 
 

8. Denumire obiectiv: 
Cascada Firizoni și Cascada Oproni 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Valea de Brazi – sat Câmpu lui Neag 
Cascada Firizoni 

45˚19’58” N 
23˚07’41” E 
Cascada Oproni 

45˚19’07” N 
23˚07’45” E 
Posibilități acces: 



DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă:  
Se află localizată în apropierea DN 66A în localitatea Valea de brazi, la o 

distanță de 4,5 km de orașul Uricani. 

Vizitarea cascadei Firizoni se face prin intrarea și traversare Cheilor Firizoni, 

chei dezvoltate și formate în sedimentul piemontului nordic al Depresiunii 

Petroșani de cursul de apă al pârâului Firizoni (potecă tematică). 

Cheile au o înălțime mică, aproximativ 30 m, o lungime de aproximativ 100 m 

și se închid cu Cascada Firizoni, o cădere de apă de 12 m înălțime. 

În zonă mai pot fi văzute două forme geomorfologice: un sfinx (Sfinxul din 

Firizoni) și o babă. În imediata apropiere se mai află și cascada Oproni, o mică 

cădere de apă de 6 m.                                                                      

Fotografii: 

  
Cascada Firizoni și Cascada Oproni 

Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 
 

9. Denumire obiectiv: 
Popasul de la Barajul Valea de Pești 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Câmpu lui Neag 
45˚18’17” N 
23˚03’44” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 



Legendă: 
Se află localizat sub Lacul de acumulare Valea de Pești, este un loc de popas 

unde se află amenajat un izvor cu apă potabilă. 

Fotografii: 

 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 
 

10. Denumire obiectiv: 
Troițele de la Brazi – Câmpu lui Neag 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Câmpu lui Neag  
45˚18’16” N 
23˚03’03” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Se află situate pe DN 66A la intrarea în satul Câmpu lui Neag, în zona 

cunoscută cu numele La Brazi – Dosul Pribeagului. Tot în acest loc se află 

crucea haiducului Neag, un bloc de piatră ce are incastrat un filon de cuarț în 

formă de cruce, un grup sttuar ce îi reprezintă pe Decebal și Traian, dar și o 

troiță de piatră ridicată de locuitorii din Câmpu lui Neag în amintirea 

localnicilor ce și-au pierdut viața în primul război mondial. 

Fotografii: 



 

 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 

11. Denumire obiectiv: 
Satul Câmpu lui Neag 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Câmpu lui Neag 
45˚18’16” N 
23˚02’04” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Sat tradițional momârlănesc, fondat în secolul XIV de către haiducul Neag și 
ceata lui de haiduci, un loc unde mai pot fi văzute celebrele case de lemn cu 
ocol îngrădit, case reprezentative ale culturii momârlănești, ce mai pot fi văzute 
și la Muzeele Satului Românesc din București și Sibiu.  
Fotografii: 



 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 

12. Denumire obiectiv: 
Lacul și Mânăstirea de la Câmpu lui Neag  
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Câmpu lui Neag 
45˚18’21” N 
23˚02’37” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Se află situate lângă DN 66A în satul Câmpu lui Neag. Lacul de la Câmpul lui 

Neag s-a format pe locul unei vechi cariere de exploatare a cărbunelui, iar în 

apropiere s-a construit Mânăstirea de rit vechi de la Câmpu lui Neag.  

Fotografii: 

 
 



 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 

 
13. Denumire obiectiv: 

Zona turistică Poiana Mare – Alunii Negrii 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Câmpu lui Neag 
45˚17’44” N 
23˚00’17” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Zona turistică Poiana Mare – Aluni Negri este locația unde se află Parcul de 
aventură Pârâul Negrului, Cheile Negrului, peștera lui Stanci (amenajată), 
peștera Alunii Negrii, pensiunea Retezat, iar Punctul Salvamont Valea Jiului 
este locul unde turiștii se pot informa și despre potențialul turistic al zonei. În 
acestă zonă va fi construită o zona de campare pentru corturi și rulote, cu 
bungalouri și terenuri de sport. 
Fotografii: 

 
Autor:  
Pensiunea Retezat 
 

14. Denumire obiectiv: 
Zona turistică Gura Butei 



Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Câmpu lui Neag – Rostoveanu 
45˚17’48” N 
22˚59’11” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Zona unde s-au dezvolta și construit mai multe locații de cazare. În apropiere 
se află Complexul turistic Cheile Buții și vestitele Chei ale Buții, Cascadele din 
Valea Mării și Cascadele din Valea Lazăru. 
Fotografii: 

 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 
 

15. Denumire obiectiv: 
Cheile Scocului 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Câmpu lui Neag  
45˚16’21” N 
22˚57’21” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 



Superbe chei dezvoltate de-a lungul Jiului de Vest. Pe pereții de calcar se poate 
vedea eroziunea apei, aceasta lăsând mai multe chipuri săpate în stâncă, 
denumite local ”Urieși” 
Fotografii: 

 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 

 
16. Denumire obiectiv: 

Câmpul Mielului 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Câmpu lui Neag – Zona Câmpul Mielului 
45˚16’45” N 
22˚55’34” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Câmpul Mielului este o microdepresiune situată pe cursul superior al Jiului de 
Vest, locul unui vechi zăton de acumulare a apelor pentru transportul lemnului 
(plutărit). Din acest loc turiștii pot vizita Poteca turistică tematică ”Podul 
natural din Cheile Urzicarului” 
Fotografii: 



 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 
 

17. Denumire obiectiv: 
Câmpușel 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Sat Câmpu lui Neag – Zona Câmpușel 
45˚15’44” N 
22˚52’14” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
O zonă superbă situată la baza munților Retezatul Mic și Creasta Oslea și un 
loc de campare inedit, în sufletul naturii. 
O zonă cu aproape 50 de trasee de escaladă situate pe falezele de lângă DN 
66A și cu puncte de plecare pe traseele montane spre Vf. Iorgovanu, Creasta 
Oslea, Valea Soarbele. 
În apropiere se află Casa regală de vânătoare Câmpușel, Campingul din Valea 
Iarului și Circuitul turistic tematic ”Paradisul verde din Cheile Iarului”. 
La Câmpușel se organizează mai multe concursuri montane: Oslea RedBull 
Hiride, Oslea Night Ridge, Iorgovanu Vertical sau Ștafeta Carpaților. 
Fotografii: 



 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 

 
18. Denumire obiectiv: 

Obiceiuri și tradiții în orașul Uricani și satele Valea de Brazi și Câmpu lui 
Neag 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Orașul Uricani 
45˚19’58” N 
23˚07’41” E 
Sat Valea de Brazi 

45˚19’45” N 
23˚06’05” E 
Sat Câmpu lui Neag 

45˚18’16” N 
23˚02’04” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non-stop  
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Orașul Uricani și satele Valea de Brazi și Câmpu lui Neag abundă de obiceiuri 
și tradiții, atât în perioada sărbătorilor de iarnă cât și a sărbătorilor pascale. 
Amintim: Craii, Colindele, Viflaimul, Capra, Plugușorul, Pițărăii, Turca și 
mersul cu udatul. 



 
De asemenea sunt vestite sărbătorile câmpenești - nedeile, prea puțin 
cunoscutela nivel național (Nedeia de la Câmpu lui Neag, Nedeia de pe 
muntele Tulișa). 
 
Eveniment aparte, dar sărbătorit în orașul Uricani de către localnicii din mediul 
rural este ”Urcatul oilor la munte și măsuratul laptelui”. 

 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 

 
19. Denumire obiectiv: 

Pasul Cerna – Jiu 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Granița dintre județele Hunedoara și Gorj 
45˚14’58” N 
22˚51’48” E 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non Stop 
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Pasul Cerna – Jiu este situat pe cumpăna apelor Cerna și Jiul de Vest, locul de 
unde se împart cele două mari bazine hidrografice. 
În apropiere spre Valea Cernei (aprox. 200 m) se află mai puțin cunoscutul 



Tăul Rății. 
Din acest punct se poate pleca pe mai multe trasee turistice montane: 

- Creasta Oslea – Munții Vâlcan 
- Valea Soarbele – Vf. Godeanu 
- Câmpușel – Vf. Iorgovanu 

Fotografii: 

 
Autor:  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 
 

20. Denumire obiectiv: 
Parcul Național Domogled – Valea Cernei 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Valea Cernei 
Este cuprinsa între latitudinile nordice de 44º 50’ 10" si respectiv 45º 16’ 50" si 
logitudinele estice de 22º 23’ 50" si respectiv 22º 51’ 35". 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non Stop 
Taxă de vizitare: 
Plata tarif vizitare prin SMS 
Trimite un SMS la numarul 7473 cu textul: 

 Domogled1 acces 1 persoana în Parcul Naţional Domogled – Valea 
Cernei, pentru o perioada 30 de zile 

Preț: 1 Euro + TVA 
Legendă: 
Parcul Național Domogled-Valea Cernei se află situat în estul Jud.Caraș - 
Severin, ocupând suprafața de 23.185 ha si în vestul Jud. Mehedinți ocupând 
suprafața de 8.220 ha și respectiv în vestul Jud. Gorj cu o suprafață de 29.806 
ha. 
Din punct de vedere geografic, Parcul Național Domogled – Valea Cernei se 



întinde peste bazinul râului Cerna, de la obârșie până la confluența cu râul 
Belareca, peste Munții Godeanu și Munții Cernei pe versantul drept și respectiv 
Munții Vâlcan și Munții Mehedinți pe versantul stâng. 
Suprafața Parcului Național Domogled – Valea Cernei este de 61.211 ha. 
Parcul Național Domogled – Valea Cernei, datorită reliefului carstic, climatului 
submediteranean, râului Cerna și afluenților săi, diversității floristice și 
faunistice reprezintă o zonă de mare interes și atracție pentru toate categoriile 
de vizitatori. 
Totodată, faima stațiunii turistice Băile Herculane, atât pe plan național cât și 
internațional, prin potențialul ei balnear, atrage un număr mare de turiști, care 
odată aflați în stațiune, ajung și în Parcul Național Domogled – Valea Cernei. 
Astfel, activitățile turistice posibile pe suprafața Parcului Național Domogled – 
Valea Cernei pot fi grupate astfel: 
- drumeții cu ghid sau fără, pe traseele turistice marcate; 
- observare de floră și faună; 
- cățărare; 
- fotografiere peisaje spectaculoase; 
- băi termale; 
- picnic în zonele special amenajate; 
- experiențe tradiționale în sânul comunităților izolate; 
- degustare produse tradiționale; 
- rafting; 
- canyoning. 
 
Fotografii: 

 
Autor:  
Parcului Național Domogled – Valea Cernei  
 

 
21. Denumire obiectiv: 

Izbucul Cernei 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Parcul Național Domogled – Valea Cernei 
45˚11’51” N, 
22˚47’20” E,  
Altitudine 733 m 
Posibilități acces: 



DN 66A 
Program: 
Non Stop 
Taxă de vizitare: 
Plata tarif vizitare prin SMS 
Trimite un SMS la numarul 7473 cu textul: 

 Domogled1 acces 1 persoana în Parcul Naţional Domogled – Valea 
Cernei, pentru o perioada 30 de zile 

Preț: 1 Euro + TVA 
Legendă: 
Izbucul Cernei este o resurgență cu un debit bogat de apă, ca urmare a 
colectării din sistemul carstic Cerna – Jiu a apelor subterane, locul de unde 
izvorăște râul Cerna (84 km). 
Fotografii: 

 
Autor:  
Parcului Național Domogled – Valea Cernei  
 
 

22. Denumire obiectiv: 
Lacul Iovan 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Valea Cernei 
DN 66A 
45˚10’39” N, 
22˚45’00” E,  
Altitudine 685 m. 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non -Stop 
Taxă de vizitare: 
Plata tarif vizitare prin SMS 



Trimite un SMS la numarul 7473 cu textul: 
 Domogled1 acces 1 persoana în Parcul Naţional Domogled – Valea 

Cernei, pentru o perioada 30 de zile 
Preț: 1 Euro + TVA 
Legendă: 
Lacul Valea lui Iovan sau Lacul Iovanul este un lac de acumulare realizat prin 
bararea râului Cerna în aval de confluența cu raul Iovanul, la altitudinea de 685 
m, între culmile sud-estice ale masivului Godeanu și cele nord-vestice ale 
masivului Mehedinți, în valea Cernei. Lacul s-a format în spatele barajului înalt 
de peste 100 m și are un volum total de 124 mil. m3, suprafața este de 292 ha, 
adâncimea maximă de 107 m. Lacul Valea lui Iovan face parte din Parcul 
Național Domogled - Valea Cernei. 
Fotografii: 

 
Autor:  
Parcul Național Domogled - Valea Cernei. 
 

 
23. Denumire obiectiv: 

Cerna Sat 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Valea Cernei 
DN 66A 
45˚07’43” N, 
22˚41’08” E,  
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non Stop 
Taxă de vizitare: 
Plata tarif vizitare prin SMS 
Trimite un SMS la numarul 7473 cu textul: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lac_de_acumulare
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Cerna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aval
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Valea_lui_Iovan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Altitudine
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Godeanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Mehedin%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Valea_Cernei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baraj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Domogled_-_Valea_Cernei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Domogled_-_Valea_Cernei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Domogled_-_Valea_Cernei


 Domogled1 acces 1 persoana în Parcul Naţional Domogled – Valea 
Cernei, pentru o perioada 30 de zile 

Preț: 1 Euro + TVA 
Legendă: 
Cerna Sat se afla în Muntii Godeanu și ține de comuna gorjeana Padeș, din 
punct de vedere administrativ, deși se află mult mai aproape de Băile 
Herculane sau de Baia de Arama, localități aflate în județele învecinate. 
Fiind cea mai îndepărtată localitate din judetul Gorj, Cerna Sat aparține, parcă, 
altor timpuri, cu o populație arhaică, nu foarte numeroasă. 
Aproape rupți de lume, într-un loc cu semnal de telefonie slab sau, în cele mai 
multe cazuri, lipsă, “satul de lângă apa Cernei” prezintă frânturi de viață așa 
cum era ea acum multă, multa vreme. 
O experiență autentică demnă de luat în seamă, Cerna Sat merită drumul peste 
munți și văi. 
Cazarea poate fi realizată la Pensiunea ”Perla Cernei” din localitatea 
Cerna-Sat, nr. 64. 
Fotografii: 

 
Autor:  
Parcul Național Domogled - Valea Cernei. 
 

 
24. Denumire obiectiv: 

Cheile Corcoaiei 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Se desfășoară între latitudinile nordice de 45º 07’ 57" și respectiv 45º 13’ 25" si 
logitudinele estice de 22º 42’ 01" si respectiv 22º 44’ 35". 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non Stop 
Taxă de vizitare: 
Plata tarif vizitare prin SMS 
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Trimite un SMS la numarul 7473 cu textul: 
 Domogled1 acces 1 persoana în Parcul Naţional Domogled – Valea 

Cernei, pentru o perioada 30 de zile 
Preț: 1 Euro + TVA 
Legendă: 
Cheile Corcoaiei alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde 
categoriei a IV IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Gorj, 
pe teritoriul administrativ al comunei Padeș. 
Rezervația naturală Cheile Corcoaiei înclusă în Parcul Național Domogled - 
Valea Cernei, a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 
2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
Secțiunea a III-a - zone protejate)[4] și reprezintă o zonă de chei (forme de 
relief spectaculoase, constituite din: marmite, abrupturi stâncoase, lapiezuri) 
în valea Cernei; cu floră și faună specifică Meridionalilor. 
Fotografii: 

 
Autor:  
Parcul Național Domogled - Valea Cernei. 
 
 

25. Denumire obiectiv: 
Cheile Bobot – Stânca Bobot 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
Valea Cernei 
DN 66A 
45˚10’39” N, 
22˚45’00” E,  
Altitudine 685 m. 
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non -Stop 
Taxă de vizitare: 
Plata tarif vizitare prin SMS 
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Trimite un SMS la numarul 7473 cu textul: 
 Domogled1 acces 1 persoana în Parcul Naţional Domogled – Valea 

Cernei, pentru o perioada 30 de zile 
Preț: 1 Euro + TVA 
Legendă: 
Frumoase chei traversate de râul Cerna și de DN 66A, o zonă deosebită cu 
nimeroase trasee de escaladă. 
Este locul unde se întâlnesc DN 66A spre Depresiunea Petroșani și DN 67D 
spre Târgu Jiu. 
Fotografii: 

 
Autor:  
Parcul Național Domogled - Valea Cernei. 
 
 

26. Denumire obiectiv: 
Cătunele Ineleț - Scărișoara 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
DN 67D 
45˚00’39” N, 
22˚32’38” E,  
Posibilități acces: 
DN 67D 
Program: 
Non -Stop 
Taxă de vizitare: 
Plata tarif vizitare prin SMS 
Trimite un SMS la numarul 7473 cu textul: 

 Domogled1 acces 1 persoana în Parcul Naţional Domogled – Valea 
Cernei, pentru o perioada 30 de zile 

Preț: 1 Euro + TVA 
Legendă: 
Dacă ne vom opri la Ineleț - Scărişoara, putem vedea şi/sau urca pe scările de 
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lemn, singura cale de acces spre cătunele Ineleţ și Scărișoara, cătune cu câteva 
familii ce mai locuiesc uitate de timp în acest loc feeric din Platoul Mehedinţi. 
Calea de acces este format din 4 scări din lemn construite de localnici acum 40 
de ani şi fiecare cu o lungime de aproximativ 20 m, proptite de pereţii stâncilor, 
prinse ici-colo în cuie ruginite sau legate cu sârmă. 
Fotografii: 

 
Autor:  
Parcul Național Domogled - Valea Cernei. 
 

 
27. Denumire obiectiv: 

7 izvoare 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
DN 67D 
44˚55’13” N, 
22˚26’36” E,  
Posibilități acces: 
șoseaua DN 67D 
Program: 
09.00 – 19.00 
Taxă de vizitare: 
15 lei 
Legendă: 
Aici se află un ştrand de dimensiuni mari, alimentat cu apă termală, bine 
frecventat în sezonul cald. 
Localnicii mai bătrâni îşi amintesc că, odată existau în zonă două puncte de 
interes apropiate, dar diferite: Şapte Izvoare Calde şi Şapte Izvoare Reci. 
Ultimele, reprezentând resurgenţa unor ape subterane ce proveneau (se pare) 
din platoul carstic Ineleţ – Balta Cerbului din Munţii Mehedinţi, sunt demult pe 
fundul lacului de acumulare construit în anii 70 mai la 2 km mai sus de actualul 
ştrand. 
Din cele "şapte izvoare calde" (despre care nici bunul Dumnezeu nu ar mai 
putea afirma cu certitudine că au fost chiar şapte...) a mai rămas câte ceva. Trei 
dintre ele alimentează câteva bazinaşe de 2x3 metri în care vara se înghesuie 
lumea. Mai sunt nişte izvoare provenite din foraje, care dau o apă extrem de 
caldă şi care sunt localizate dincolo de pe malul râului Cerna –Apa din bazinul 
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de dimensiuni mari din imaginea de mai sus provine dintr-un foraj la 1210 
metri adâncime. 
Se ştie că deja în a doua jumătate a secolului al XIX-lea turiştii din staţiune 
făceau plimbări pe Cerna în amonte, trecând de uzina electrică (care se află 
ceva mai jos de "7 Izvoare") şi mergând până la Crucea Ghizelei (o cruce 
ctitorită de contesa Giselle de Malcombes, instalată cam în dreptul barajului 
lacului). Sissi, ilustra împărăteasă a Austriei şi regină a Ungariei, îndrăgostită 
fiind de aceste locuri, trecea des pe aici călare şi stătea de vorbă cu băbuţele, 
interesându-se de motivele broderiilor de pe costumele populare româneşti. 
Fotografii: 

Autor:  
Parcul Național Domogled - Valea Cernei. 
 
 

28. Denumire obiectiv: 
Stațiunea Turistică Băile Herculane 
Amplasament din punct de vedere geografic: 
44˚52’43” N, 
22˚24’51” E,  
Posibilități acces: 
DN 66A 
Program: 
Non Stop 
Taxă de vizitare: 
Nu 
Legendă: 
Băile Herculane reprezintă cea mai veche staţiune din România, şi una dintre 
cele mai vechi din lume; ştim sigur că era folosită de romani la 153 d.C. De-a 
lungul îndelungatei sale istorii ea a cunoscut atât gloria (perioada romană, cea 
austriacă), cât şi decăderea şi ruina (perioada migraţiilor după ce romanii au 
părăsit zona, sau, de ce nu, perioada actuală). 
Statiunea Baile Herculane este una dintre cele mai vechi statiuni balneare ale 
lumii, cu o vechime atestata documentar de peste 1850 de ani. Atestarea 
documentara a statiunii dateaza din anii 153 e.n., fapt consemnat într-o tabula 
votiva din bai : « Zeilor si divinitatilor apelor, Ulpius Secundinus, Marius 
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Valens, Pomponius Haemus, lui Carus, Val, Valens, trimisi ca delegati romani 
sa asiste la alegerea în calitate de consul a fostului lor coleg Severianus, 
întorcîndu-se nevatamati, au ridicat acest prinos de recunostiinta… ». În 
perioada civilizatiei romane, statiunea de pe Valea Cernei a constituit un 
important punct de atractie pentru aristrocatia Romei antice. Împresionati de 
exceptionala putere tamaduitoare a apelor sacre de pe Valea Cernei, romanii 
sositi în Dacia le-au închinat un adevarat cult balnear sub semnul tutelar al lui 
Hercules. 
Din timpul romanilor au rămas numeroase vestigii: apeducte, băi, statui, 
monede, tabule votive ridicate ca semne de mulțumire aduse zeilor pentru 
vindecare. După 1718 (Pacea de la Passarovitz) începe istoria modernă și 
contemporană a Băilor Herculane, în cadrul Imperiului austriac. Din 1736 
începe reconstrucția și modernizarea băilor, a căilor de acces, grănicerii 
bănățeni construind aici majoritatea edificiilor din stațiune, care poartă 
amprenta unui baroc austriac impresionant. Se cuvine să pomenim aici de 
faptul că în anul 1999, Termele Romane cuprinse în monumentala construcție a 
hotelului Roman au fost redate, după 2000 de ani, în circuitul turistic astfel 
încât vizitatorii hotelului au posibilitatea să urmeze tratamentul balnear în 
aceleași condiții cu cele ale guvernatorului provinciei, generalul roman Marcus 
Aurelius Pius. După retragerea administrației și armatei romane, în timpul 
împăratului Aurelian, sub presiunea populațiilor migratoare, băile au decăzut 
mult comparativ cu perioada de strălucirile din vremea romană. În 1736, 
generalul Andreeas Hamilton, guvernator al Banatului din partea regelui Carol, 
reclădește băile și menționează existența termelor lui Hercules, Higeea și 
Esculap. Izvorul cu cel mai mare debit este Hercules, care are emergenta sub 
Hotelul Roman și acolo se înscrie în hartă Baia nr. 9. Stațiunea este vizitată de-
a lungul timpului de mari personalități, între care: împăratul Iosif al II-lea, 
împăratul Francisc I și împărăteasa Carolina, împăratul Franz Iosef și 
împărăteasa Elisabeta. În 1852 împăratul Austriei considera Băile Herculane ca 
fiind „cea mai frumoasă stațiune de pe continent”, iar împărăteasa Elisabeta - 
pasionata, îndrăgita, distincta și armonioasa Sissi - scrie un jurnal intim în care 
Băile Herculane sunt o prezență distinctă și încântătoare. În stațiune există 
Muzeul Nicolae Cena, ale cărui colecții au început să fie constituite începând 
cu anul 1922. 
Existența neîntreruptă de două milenii a stațiunii Băile Herculane a fost 
favorizată de eficacitatea miraculoasă a izvoarelor termale, fiind socotite un 
„dar al zeilor” dar și de pitoreasca așezare a stațiunii într-o vale adăpostită de 
munți, de o frumusețe aparte. Dotarea tehnico-edilitară de prim rang la un 
confort de înaltă ținută și bogata diversificare a metodelor de tratament de la 
cura balneară clasică la diverse metode de fizio și electroterapie, masaje, 
acupunctură, etc. au conferit acestei stațiuni un înalt grad de atractivitate. 
Multiplele mijloace de recreare și divertisment, restaurante, baruri, terase de 
vară, bazine de înot cu apă termală, saună, masaj, biliard, etc. - precum și 
posibilitățile de drumeție și excursii în stațiune și pe Valea Cernei, constituie o 
atracție în plus pentru vizitatorii orașului stațiune balneară Băile Herculane. 
Factori naturali: climat de depresiune intramontană, cu influențe 
submediteraneene, sedativ-indiferent; ape minerale izotermale și hipertermale 
(38-60 °C), slab radioactive, hipotone, cu diferite compoziții chimice: 
- sulfuroase, clorurate, calcice, sodice; 
- clorurate, sodice, calcice; 
- oligominerale. 



Posibilități de tratament: aerohelioterapie, băi termale, în bazin descoperit, băi 
termale sulfuroase și sărate,în vane și bazine acoperite; buvete pentru cură 
internă cu ape minerale, instalații de hidrotermoterapie (și saună), 
electroterapie, chinetoterapie, hidrochinetoterapie, în bazine; inhaloterapie; 
cură de teren. Din stațiune se pot face excursii la ruinele băilor romane, Peștera 
Hoților (Grota Haiducilor), Grota cu Aburi, Crucea alba, și altele. 
Fotografii: 

 
Autor:  
Parcul Național Domogled - Valea Cernei. 

4. Lungimea 
totală a rutei: 

 
120 km 

5. Durata: 3-5 zile turism pedestru 
2 -3 zile cicloturism 
1 zi cu autorurismul (Recomandare: Între Câmpușel și Lacul Iovanu se 
recomandă autorurisme 4x4. Această porțiune de traseu nu este recomandată 
iarna) 

6. Beneficiari 
(grupuri - 
țintă) 

Ruta ”Drumul haiducului Neag” se adresează deopotrivă turiștilor din țară și 
din străinătate, care îşi doresc să descopere îndeaproape zona turistică a 
orașului Uricani, arta tradiţională şi obiceiurile momârlănești specifice vestului 
Depresiunii Petroșani, turiștilor care își doresc să viziteze Ținutul 
Momârlanilor, dar şi etnologilor, muzeografilor, specialiştilor în domeniul 
geografiei, geologiei, etnografiei, culegătorilor de folclor și celor care doresc să 
cunoscă istoria locurilor şi preţioasa moştenire culturală a Văii Jiului. 

7. Descrierea 
rutei 

Cu plecare din orașul Uricani, pe ruta DN 66A până în locația Câmpușel, 

traseul cicloturistic ”Drumul haiducului Neag” se dorește a fi cea mai 

important rută cultural turistică a orașului Uricani. 

Ruta cultural-turistică ”Drumul haiducului Neag” are ca punct de start orașul 

Uricani, va continua spre localitățile Valea de Brazi, Câmpu lui Neag, Buta 

Sat, zona turistică Câmpul Mielului ajungând în punctul final Câmpușel prin 

parcurgerea a 27 km. Reîntoarcerea se realizează tot pe șoseaua DN 66A, ruta 

ajungând la o lungime de 54 km.. 

Lungimea traseului ”Drumul haiducului Neag” este de 120 km, având o 
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diferență de altitudine de 474 m și o un grad de dificultate ușor. 

Ruta cultural-turistică ”Drumul haiducului Neag” se poate realiza în 2 – 3 

zile și are mai multe puncte de popas: 

- Popas Bilugu – 5,6 km de la plecarea din orașul Uricani (bancă, 

izvor amenajat); 

- Popas Valea de pești – 7,1 km (filigorie, bănci, izvor amenajat); 

- Popas Brădet – 8,4 km (bănci, izvor amenajat); 

- Popas Câmpu lui Neag – 9,6 Km (filigorie, terasă, alimentație 

publică); 

- Popas Alunii Negri – 12,8 km (izvor, alimentație publică - 

pensiunea Retezat, punct informare turistică, punct Salvamont); 

- Popas Cheile Scocului & Gârbovu – 22 km (izvor); 

- Popas Câmpușel – 27 km (filigorie, bănci, izvor amenajat, 

alimentație publică, camping); 

- Pasul Cerna – Jiu (punc de belvede spre Valea Jiului și Valea 

Cernei); 

- Izbucul Cernei – 38 km (locul de unde izvorăște râul Cerna); 

- Lacul Iovan (Cerna 1) – 49 km; 

- Cerna Sat – 71 km (punct de aprovizionare); 

- Lac Priseaca (Pensiunea Dumbrăvița) – 100 km; 

- Valea Cernei (Centrul de vizitare al Parculi Național Domogled – 

Valea Cernei) – 115 km; 

- Stațiunea Băile Herculane – 120 km. 

Finalizarea drumului de acces (DN 66A) spre localitatea Băile Herculane va 

transforma această rută locală într-o rută regională și se va derula pe o distanță 

de 117 km (Uricani – Băile Herculane), traversând 3 județe: Hunedoara, Gorj și 

Caraș, momentan putându-se parcurge doar cu mașini 4x4, la pas sau cu 

bicicleta. 

Obiectivele turistice aflate pe ruta cultural-turistică ”Drumul haiducului Neag” 

sunt: 

- Urme de locuire romană (castru roman); 

- Chei, sfincși și babe; 

- Biserica Sf. Gheorghe din Valea de Brazi – 2,5 km; 

- Cascada Firizoni și Cascada Oproni – 4,5 km; 



- Barajul Valea de pești – 7,1 km; 

- Popasul Brădet este locul unde se află două troițe, monolitul cu 

Crucea haiducului Neag, o cruce de piatră în amintirea localnicilor 

ce au murit în primul război mondial, o statuie cu busturile lui 

Decebal și Traian – 8,4 km; 

- Biserica de rit vechi de la Lacul de la Câmpu lui Neag – 9 km; 

- Biserica Sf. Arhangheli Mihai și Gavrilă de la Câmpu lui Neag – 

11 km; 

- Zona turistică Aluni Negri este locația unde se află Parcul de 

aventură Pârâul Negrului, Cheile Negrului, peștera lui Stanci 

(amenajată), peștera Alunii Negrii, pensiunea Retezat, Punctul 

Salvamont Valea Jiului loc unde turiștii se pot informa și despre 

potențialul zonei – 12,8 km 

- Zona turistică Gura Butei – Cheile Buții, Canionul Valea Mării, 

Cascada Mării, Cascada Lazăru, Complexul turistic Cheile Buții – 

14 km; 

- Parcul Național Retezat – o porțiune din rută trece pe limita sudică 

a parcului, aprox. 5 km; 

- Cheile Scocului – 22 km; 

- Cheile Scorotei – 24 km;  

- Peștera cu corali – 24 km; 

- Peștera nr. 4 – 24 km; 

- Peștera Dâlma cu brazi – 24 km; 

- Peștera nr. 5 – 24 km; 

- Peștera Zeicului aflată pe Cheile Scorotei; 

- Câmpușel – 27 km; 

- Campingul de la Valea Iarului, Câmpușel – 27 km; 

- Lacul lui Iovan – 64 km; 

- Cerna Sat – 80 km; 

- Cheile Bobot – 91 km; 

- 7 Izvoare – 113 km; 

- Parcul Național Domogled – Valea Cernei – ruta cultural - 

turistică urmează un traseu prin parc pe Valea Cernei pe o distanță 

de 82 km; 



- Stațiunea turistică Băile Herculane – 120km. 

 

Ruta cultural-turistică ”Drumul haiducului Neag” trece prin Parcul Național 

Retezat, mai precis pe delimitarea sudică a acestuia este practicabilă tot timpul 

anului, iar pentru că se derulează pe un drum național foarte slab circulat auto 

(zona Gura Butei – Câmpușel având o medie de 25 mașini pe zi) poate fi 

parcurs de orice turist sau cicloturist, comform legislației în vigoare.  

Fiind o rută ce se derulează dealungul unui drum național, acesta poate fi 

parcursă și cu bicicleta, dealtfel pe o distanță de 27 km a fost înființat traseul 

un traseu cicloturistic. Acesta are semnele de marcaj cicloturistic cu 

pictograma ”cicloturism” în varianta rutieră, ca semne comune, și simbolul ”C” 

ca semn de individualizare, pentru care au și fost instalate două panouri, unul la 

plecare (CNIPT Uricani) și unul în Câmpușel. Elementele suplimentare ce 

figurează pe panoul informativ sunt: distanța, diferența de nivel, denumirea 

traseului, siglă finanțator (Primăria Uricani), o hartă a  zonei cu itinerariul, 

imagini, alte elemente. 

 



Finalizarea turnării covorului de asfalt pe șoseaua națională DN 66A va face 

posibilă continuarea Rutei Cultural-turistice până în Stațiunea balneară 

bimilenară Băile Herculane pe Valea Cernei, prin Parcul Național Domogled – 

Valea Cernei, trecând astfel prin două parcuri naționale: Parcul Național 

Retezat și Domogled – Valea Cernei, fără a fi nevoiți să utilizeze mașini 4x4. 

După trecerea de cumpăna apelor Cerna – Jiu se începe coborârea pe un drum 

forestier ce traversează Parcul Național Domogled – Valea Cernei, trecând pe 

lângă Barajul de la Valea lui Iovan (Iovanu), Cerna Sat, Cheile Corcoaiei, iar 

din Cheile Bobot părăsind DN 66A și continând pe șoseaua DN 67D spre 

Stațiunea turistică Băile Herculane. În continuare traseul va trece pe lăngă 

Scăricica, locul de acces cu scări de lemn instalate pe pereții verticali de calcar 

pe unde se realizeză de sute de ani accesul spre cătunul Ineleț, Cheile Țesnei, 

Barajul Priseaca (Cerna2), Cascada Vânturătoare și Cascada Cociu, Zona de 

agreement 7 Izvoare și ajungând în Stațiunea Băile Herculane după parcurgerea 

a 120 km. 

       

Ruta cultural-turistică ”Drumul haiducului Neag” se dorește a avea punct de 

plecare sau sosire din orașul Uricani (DN 66A) în funcție de alegerea turistului. 

Dar de ce ”Drumul haiducului Neag”? 

O legenda spune că în secolul XV de un haiduc celebru, pe nume Neag, care 

fura de la boierii din Oltenia şi din Banat se refugia în munţi. După fiecare 

lovitură dată boierilor se ascundea în valea largă, în locul care astăzi îi poartă 

numele – Câmpu lui Neag, împreună cu ceata lui de haiduci, loc în care şi-au 

întemeiat un sat aducându-şi sau întemeind familii în aceste locuri, pământul 

fiind bun pentru agricultură şi pentru creşterea animalelor.  



 

8. Transport  autoturism, autocar, microbuz, cicloturism 

9. Localități de 
tranzit 

 Orașul Uricani,  
 Satul Valea de Brazi,  
 Satul Câmpu lui Neag 
 Satul CernaSat 
 Stațiunea Băile Herculane 

10. Unități de 
cazare și de 
alimentația 
publică 

 Pensiunea Maia – Str. Principală, nr. 22 Tel. 0727 289.441 (cazare și 
alimentație publică) 

 Pizzeria Poema – Str. Sterminos Tel. 0737 314 234, 0775131191 
(alimentație publică)  

 Casa Amicii – Aleea Teilor, Vila D, parter Tel. 0254 511 268 
(alimentație publică) 

 Complex Cheile Buții –  Str. Cheile Buții Nr 36 Tel.  0741 063 365 
(cazare și alimentație publică) 

 Pensiunea Retezat – Buta Sat Tel. 0254 562 880 (cazare și alimentație 
publică) 

 Pensiunea Mihai și Mihaela – Str. Lazăru Nr. 3 Tel. 0728 320 027 
(cazare) 

 Campingul de la Valea Iarului – Câmpușel (cazare) Tel. 0731 770 337 
 Pensiunea Perla Cernei – Cerna Sat Tel. 0744 623 350 
 Pensiunea Dumbrava – Tel. 0755 697. 981 Lac Priseaca 
 Camping 7 Izvoare – Drumul Barajului Tel. 0255 560 518, Băile 

Herculane 
 Stațiunea Turistică Băile Herculane – peste 5.000 locuri de cazare și 

alimentație publică. 
11. Posibilități de 

agrement 
 Barajul de la Valea de Pești – pescuit, silvoterapie 
 Lacul de la Câmpu lui Neag – pescuit, scubadiving, windsurfing 
 Parcul de aventură ”Cheile Negrului” 
 Lacul Iovan – pescuit 
 Lacul Priseaca - pescuit 



 
 Speologie – Peștera Alunii Negrii, Peștera Zeicului, Peștera Dâlma cu 

Brazi, Peștera cu corali, Peștera nr 4, etc. Vizitarea peșterilor se face 
doar cu ghid. 

 
 Cicloturism – peste 300 km de trasee de cicloturism și MTB amenajate 

sau pe drumuri asfaltate vicinale ale Unității Administrativ-Teritoriale 
Uricani . 

 Aventură și cățărare pe scările de la Ineleț. 
 Ștrandul 7 izvoare – Băile Herculane. 
 Stațiunea turistică Băile Herculane. 



 
 Alpinism și escaladă:  

- peste 150 de trasee amenajate în Cheile Valomir, Cheile Valea de 
Brazi, Câmpușel (județul Hunedoara); 

- peste 1000 de trasee amenajate pe Valea Cernei (Județul Caraș-
Severin). 

 

 
 Silvoterapie – plimbări prin pădure pe poteci amenajate 
 Drumeție – poteci turistice tematice 
 Turism montan pedestru (în apropierea rutei): 

- Uricani – Vf. Custura – Lac Bucura marcaj cruce galbenă (2 zile); 
- Câmpu lui Neag – Cabana Buta – Lac Bucura – Cabana Pietrele 

marcaj bandă albastră (1 – 2 zile); 
- Cheile Scorotei – Cabana Buta marcaj punct galben (1 zi); 
- Cheile Buții – Vf. Piule – Cabana Buta marcaj bandă galbena (1 

zi); 
- Câmpușel – Vf. Iorgovanu marcaj triunghi roșu (1zi); 
- Cheiel Corcoaiei (2 – 3 ore); 
- Scăricica – Ineleț  marcaj triunghi roșu, traseu arhaic de legătură 

cu comunitatea din cătunul Ineleț (4 – 6 ore); 
- Cheile Țesnei – Moara Dracilor marcaj cruce albastră (6 ore); 
- Cheile Prisăcinei marcaj bandă galbenă (6-8 ore). 



 
 Turism tematic (poteci turistice  tematice): 

- Cascada Sterminos – turism pedestru, elemente de arhitectură 
locală (momârlănească), silvoterapie, cicloturism (2 – 3 ore); 

- Cărarea Titanilor – turism pedestru, silvoterapie, forme geologice 
(3 – 4 ore); 

- Traseul Liliecilor – turism pedestru, speologie, MTB, (6 – 7 ore); 

 
- Cascadele din Valea Mării și Valea Lazărului – turism pedestru, 

canioning (2 – 3 ore); 
- Podul natural din Scocul Urzicarului – turism pedestru, 

silvoterapie, forme geomorfologice (chei, sfinx, pod natural), 
speologie  (3 – 4 ore); 

- Paradisul verde din Cheile Iarului – turism pedestru, silvoterapie, 
speologie, forme geomorfologice (chei, sfinx, pod natural) - (6 – 8 
ore); 

- ,,Cunoașterea speciilor submediteraneene pe traseul Domogled”. 
Datorită faptului că rezervaţia Domogled este caracterizată printr-
o bogăţie floristică, traseul turistic existent este ca un laborator în 
aer liber. Panourile educaţionale privind vegetaţia 
forestieră submediteraneană, xero-termofilă conțin informații 
importante despre conservarea și protecția speciilor din parcul 
național (6 ore); 

- ,,Pe urmele Împărătesei Elisabeta”. Prin parcurgerea acestui 
traseu thematic se vor descoperi informații istorice despre orașul 
Băile Herculane și împrejurimi. Totodată panorama Văii Cernei se 



poate admira în toată splendoarea ei. (6 ore); 
- Programul ,,Ateliere de lucru” cuprinde 4 ateliere pentru copii: 

1. Managementul ariilor protejate: istoric, zonare, habitate și specii, 
atracții turistice, turism ecologic, legislație. 
2. Studierea naturii: măsurarea PH-ului solului, măsurători în 
teren, recunoașterea animalelor după urme, identificarea păturii erbacee, 
arbuștilor și a arborilor. 
3. Dezvoltarea abilităților practice în natură: aprinderea și stingerea unui 
foc, montarea și demontarea unui cort, tăierea unui lemn, acordarea 
primului ajutor. 
4. Cunoștiințe despre comunițățile locale: istoria unor clădiri si 
locuri semnificative din Băile Herculane și împrejurimi, obiceiuri și 
evenimente în comunițățile din parcul național și din vecinătarea acestuia. 
Locul de desfășurare a atelierelor este la Centru de Vizitare al Parcului 
Național Domogled – Valea Cernei și pe terenul din vecinătatea acestuia (3 
ore/ atelier). Înscrierea pentru unul dintre programele educaționale se face cu 
cel puțin 3 zile înainte, la adresa de e-mail gheorghe.lungu@domogled.ro, și 
telefon 0727 731437. 

 
 Rafting: 

- Râul Jiul de Vest de la Câmpu lui Neag și până la intrarea în 
orașul Uricani (12 km) – practicabil primăvara și toamna, 
nerecomandat iarna, iar vara este impracticabil datorită debitului 
destul de scăzut; 

- Răul Cerna aval de Barajul Priseaca până la confluența cu râul 
Belareca (13 km). Practic se poate continua până la confluența 
râului Cerna cu Fluviul Dunărea (+ 30 km). 

 Pescuit sportiv: 
- Râul Jiul de Vest și aflunții acestuia; 
- Lacul de acumulare de la Valea de Pești; 
- Lacul de la Câmpu lui Neag; 
- Lacul Iovanu; 
- Lacul Priseaca (Cerna 2); 



- Râul Cerna. 
 Vizitarea unor stâni (Stâna Șigleu, Stâna Brazi, Stâna Scorota, Stâna 

Măneasa) 

 
 Plimbări off road cu Jeep și ATV pe diferite drumuri forestiere. 

 
 Evenimente culturale: 

 Nedeia de pe muntele Tulișa – 20 iulie Sf. Ilie; 
 Nedeia de la Câmpu lui Neag – Duminica Tomii; 
 Ziua europeană a parcurilor naționale – 24 Mai; 
 Festivalului Internaţional de Folclor “Hercules” – luna Iunie; 
 Festivalul”Pinul negru de Banat” – luna Iunie; 
 Festivalul rachiei din Banatul montan – luna Octombrie; 

 Evenimente Sportive: 
 Câmpușel – Oslea RedBull Hiride – schi și snowboard – luna 

Februarie; 
 Uricani – Hai la un grad – escaladă – 1 Mai; 
 Cheile Buții – Retezat SkyRace Intersport – luna Iunie; 
 Câmpușel – Iorgovanu Vertical – alergare montană – luna 

August; 
 Câmpușel – Oslea Night Ridge – alergare montană – luna 

August; 
 Câmpu lui Neag – Turul Văii Jiului – ciclism – luna 

Septembrie; 
 Câmpușel – Ștafeta Munților – orientare turistică – luna 

Septembrie; 
 Băile Herculane – Herculane Climbing Open – escaladă – luna 

Octombrie. 
12. Centre de 

informare 
turistică 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
Centrul de vizitare al Parcului Național Domogled –  Valea Cernei 
 

13. Asistență și 
salvare 
montană 

Serviciul Public Local Salvamont Uricani; 
Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara – echipa Salvamont Valea 
Jiului; 



Ghizi locali, naționali și montani atestați; 
Serviciul Public Județean Salvamont Gorj; 
Serviciul Public Județean Salvamont Caraș; 
Serviciul Public Salvamont Băile Herculane. 

14. Acoperire 
GSM 

80% 

15. Hartă  

 
 


