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Promovarea turismului în orașul Uricani, creşterea competitivităţii şi atractivităţii ca 

destinaţie turistică la nivel local, regional, național și internațional, dar și conservarea 

resurselor turistice reprezintă obiective prioritare ale Centrului Național de Informare și 

Promovare Turistică Uricani, prin urmare dorim ca prin dezvoltarea turismului, acesta să 

devină unul din sectoarele locale importante, deoarece dispune de un valoros potenţial de 

dezvoltare în contextul noilor provocări economico-sociale. 

Având în vedere importanţa turismului pentru economia locală, în prezent acesta 

fiind considerat un sector prioritar și un pol de dezvoltare economică vă prezentăm 

următoarele propuneri de trasee și circuite turistice destinate vizitatorilor orașului Uricani. 

1. Traseu Cascada Sterminos; 

2. Cascada Firizoni; 

3. Circuit Cascade Valea Mării – Cascadă Lazăru; 
4. Traseu Podul suspendat din Scocul Urzicarului; 

5. Circuit Valea Iarului – Valea Soarbele. 

6. Ciclotraseu turistic Uricani – Câmpu lui Neag – Câmpul Mielului – 

Câmpușel 

Prin realizarea acestor trasee turistice locale destinate vizitatorilor orașului Uricani, 

se va crea o bază diversă și palpabilă ce va duce la creșterea circulaţiei turistice și implicit va  

veni în ajutorul activităților economice locale de natură turistică. 

Menționăm că aceste trasee turistice vor fi realizate de Centrul Național de Informare 

și Promovare Turistică Uricani, coordonat de Primăria Uricani, iar echipa de lucru va fi 

formată din colaboratori și voluntari ai CNIPT Uricani.  

Marcarea traseelor se va face conform legislației în vigoare și anume: semnul 

traseului într-un chenar pătrat alb cu dimensiunia de 150 x 150 mm. 

Realizarea traseelor se va face în două etape: 

- Etapa 1 – curățare, amenajare, marcare; 

- Etapa 2 – amplasare panouri info, promovare. 

 

 

 



 

 

 

1. Poteca turistică tematică Cascada Sterminos; 

 

Cascada Sterminos se află în apropierea orașului Uricani, în capătul nordic al 

piemontului de sub muntele Tulișa, la o distanță de 4 km pe valea ce poartă acelaș nume. 

Accesul se poate realiza de a lungul văii Sterminos, cu intrare pe str. Narciselor, după 

care se urmează drumul forestier ce continuă paralel cu părâul Sterminos. 

Este un traseu foarte ușor cu 

grad mic de dificultate, având o 

diferență de nivel ≥ 200m și care 

poate fi parcurs în orice perioadă din 

an. Traseul poate fi parcurs la pas, cât 

și cu bicicleta sau cu autoturismul.  

Deoarece traseul se 

derulează pe de a lungul unui drum 

forestier, nu există pasaje cu risc de 

alunecare sau cădere în gol. 

Timpul recomandat de 

parcurgere a traseului și vizitare a 

Cascadei Sterminos este de 3 – 4 ore. 

 

                                                              

Foto: Cascada Sterminos 

Traseul turistic tematic va fi 

marcat cu semnul ”floare galbenă”, 

și va începe de la DN 66A, unde 

dorim să montăm și un panou informativ de mărime 1500mm x 1000mmm. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hartă traseu Cascada Sterminos  

 

 

 



 

 

2. Poteca turistică tematică  ”Cascada Firizoni” 

 

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. 

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 

Androni, o mică cădere de 

apă de 6 m.                                                                     
Foto: Cascada Firizoni 

Traseul turistic 

local va fi marcat cu semnul 

”floare mov”, și va începe 

de la DN 66A, unde dorim 

să montăm și un panou informativ de mărime 1500mm x 1000mmm. 

Timpul recomandat de parcurgere a traseului și vizitare a Cascadei Firizoni este de 

30 minute. 

 



 

 

 

Hartă traseu Cascada Firizoni 



 

 

 

3. Poteca tematică turistică Cascadele Valea Mării – Cascadele 

Lazărului 
 

Situate pe versantul sudic al crestei sudice a munților Retezat, cascadele din Valea 

Mării și Cascada Lazăru se află pe cursurile de apă cu acelaș nume, la altitudine de aprox. 

1200 m, sau format ca urmare a curgerii ghețarilor cuaternali pleistoceni în perioada Würm. 

În curgerea lor, ghețarii au dat în 

praguri de rocă dură pe care au 

străpuns-o și modelat-o lăsându-ne 

aceste minunate canioane și cascade. 

Cascada Mării se află situată 

în capătul superior al Canionului 

Valea Mării și este ultima dintr-un șir 

de alte cinci cascade de înălțimi mai 

mici. Are o înălțime de 34 m și este 

specială deoarece oferă chiar și în 

perioadele secetoase de vară un debit 

deosebit de mare de apă care se 

datorează receptorilor aflați sub cresta 

principală sudică a munților Retezat. 

Cascada Lazăru se află pe 

pârâul paralel cu Valea Mării, accesul 

spre casdacă realizându-se prin 

parcurgerea drumului forestier din 

valea Lazăru, după care pe poteca pescărească de pe firul apei. 

Frumusețea acestor cascade pitorești face ca numărul de turiști vizitatori să crească 

anual, în prezent canionul și cascadele sunt vizitate zilnic, iar în weekend-urile de vară 

numărul vizitatorilor depășește 100 de turiști pe zi. De asemenea, în sezonul hivernal 

Cascadele din valea Mării sunt locul ideal pentru practicarea escaladei pe gheață. 



 

 

 Vizitarea Cascadei 

Mării se poate realiza prin 

parcurgerea Canionului Mării pe 

o potecă neamenajată, ce trece 

pe lângă 6 cascade. 

Valea Mării este unul 

din puținele locuri din România 

unde se practică canyoning-ul și 

singurul din munții Retezat.  

Traseul de canyoning 

este echipat cu pitoane 

autoforante și plăcuțe pentru recuperarea corzilor.          Foto: Cascada 2 din Canionul Mării 

În prezent podurile de lemn ce au existat sunt în mare parte distruse de viituri, turiștii 

ce vizitează Canionul Mării expunînduse riscului de accidente. 

Accesul se poate realiza din DN 66A pe strada Lazăru, drumul forestier ce continuă 

paralel cu părâul Lazăru, acesta fiind și singira cale de acces spre cabana Buta. După 

parcurgerea a aproximativ 2,5 km se ajunge la o bifurcație, loc unde se pot parca mai multe 

mașini. De aici se mai merge pe un drum forestier circa 250 m, până la un pod de beton, loc 

unde se unesc și apele celor două părâuri: Lazăru și Măria. 

După traversarea Canionului Mării dorim să facem joncțiunea cu cascada Lazăru 

urmărind o curbă de nivel aflată deasupra ultimei cascade printr-o potecă turistică și prin 

realizarea unui marcaj pe care turiștii vizitatori să-l urmeze.  

Este un traseu cu grad de dificultate mediu, având o diferență de nivel ≥ 500m și care 

poate fi parcurs în orice perioadă din an. Traseul poate fi parcurs doar la pas. 

Deoarece traseul se derulează în paralel cu firul văilor, există pasaje cu risc de 

alunecare sau cădere în gol și ne dorim a fi amenajate cu balustrăzi 

Timpul recomandat de parcurgere a traseului și vizitare a Cascadelor din Valea Mării 

și cascada Lazărul este de 3 – 4 ore. 

Lungime traseu – 9 km 

Traseul turistic tematic va fi marcat cu semnul ”floare verde”, și va începe de la DN 

66A, intersecția cu drumul de acces spre cabana Buta, unde dorim să montăm și un panou 

informativ de mărime 1500mm x 1000mmm. 

 

 



 

 

      

                Foto: Cascada 4 din Canionul Mării                               Foto: Cascada 5 și Cascada Mării 

 

 

Foto: Prima cascadă din Canionul Mării 

 

 



 

 

 

Hartă traseu Circuitul cascadelor Valea Mării - Lazăru 

 



 

 

 

4. Poteca turistică tematică Podul suspendat din Scocul 

Urzicarului; 

 

Scocul Urzicarului și podul suspendat din Dâlma Ciocanelor este unul din 

frumoasele obiective turistice naturale ascunse ale orașului Uricani.   

Pentru a vizita Scocul Urzicarului urmăm DN 66 A dinspre Uricani spre Câmpușel 

(traversând localitățile Valea de Brazi, Câmpu lui Neag). După 10 km parcurși din localitatea 

Câmpu lui Neag, vom ajunge într-o pajiște alpină unde sunt aproape mereu căpițe de fân, loc 

numit Câmpul Mielului, un bazinet depresionar al Jiului de Vest, cândva (un urmă cu aproape 

200 de ani) aici existând un imens zăton de acumulare a apelor Jiului și utilizat la transportul 

materialului lemnos prin metoda numită plutărit. Se spune că pentru a umple cu apa Jiului de 

Vest barajul, era nevoie de 3 săptămâni. 

 Acest loc, Câmpul Mielului, reprezintă punctul de pornire spre Scocul Urzicarului și 

Podul suspendat.  

 

          

                   Foto: Podul Suspendat                                             Foto: Scocul Urzicarului 

 



 

 

Traseul urmărește valea seacă formată de pârâul Urzicarului și traversează cheile seci 

formate de aceste. După parcurgerea unei poieni ce se deschide atipic pe parcursul traseului, 

începe o urcare mai dificilă, ce aduce în atenția călătorului două praguri de stâncă ce trebuie 

traversate cu mare grijă. După parcurgerea ultimului segment de potecă îngustă și abruptă, 

direcția traseului se schimbă spre stânga, apoi urcă drept în sus pentru o porțiune de 

aproximativ 50 m și cotește la dreapta pentru a ajunge la Scocul Urzicarului, aflat deasupra, 

pe partea stângă.  

Un farmec aparte îl au cheile modelate de ghețari în perioada ultimei glaciațiuni, pe 

care poteca le traversează, Urieșul din Scocul Urzicarului și în final Podul suspendat.  

Reîntoacerea se face  pe acealaș traseu până la Câmpul Mielului 

          

      Foto: Urieșul din Scocul Urzicarului                                   Foto: Podul Suspendat  

Este un traseu cu grad de dificultate medie spre dificilă, având o diferență de nivel ≥ 

800m și care nu poate fi parcurs în sezonul de iarnă. Traseul poate fi parcurs doar la pas având 

și câteva pasaje mai dificile. 

Deoarece traseul traversează cheile și câteva săritori, există pasaje cu risc de 

alunecare sau cădere în gol și ne dorim a fi amenajate cu balustrăzi și scări. 

Timpul recomandat de parcurgere a traseului și vizitare a Scocului Urzicarului și a 

Porții suspendate din Dâlma Ciocanelor este de 4 – 5 ore. 

Lungime traseu – 4 km. 

Traseul turistic local va fi marcat cu semnul ”floare roșie”, și va începe de la DN 

66A, zona Câmpul Mielului, unde dorim să montăm și un panou informativ de mărime 

1500mm x 1000mmm. 



 

 

 

 

Hartă traseu  Scocul Urzicarului 

 

 

 



 

 

 

5. Circuit turistic tematic Scocul Iarului – Valea Soarbele 

 

Se află localizate în zona Câmpușel, munții Retezatul Mic (Calcaros). Accesul spre 

realizează pe DN 66A Uricani – Câmpu lui Neag – Câmpul Mielului – Câmpușel. 

Pentru a vizita Scocul Iarului și Valea Soarbele, se părăsește zona de parcare de la 

Câmpușel, se traversează Jiul de Vest, urmând drumul ce duce la Campingul de la Valea 

Iarului. 

Traseul începe din spatele clădirii administrative a campingului (fostul observator de 

vânătoare) și continuă prin Cheile Iarului. Este un traseu acsendent, cu câteva săritori mici, 

ușor abordabile. Cheile de înălțimi mici sunt foarte înguste  și pline de vegetație. 

La ieșirea din chei traseul va continua spre stânga pe o curbă de nivel, aproximativ 

700 m, traversând pâlcuri de jnepeni, după care se ajunge în Valea Soarbele, stâna Soarbele și 

la Tăul fără fund. Din acest punct urmează coborârea pe valea Soarbele până se intersectează 

cu DN 66A pe care îl vom urma până la Câmpușel 

        

Foto Cheile Iarului 

Este un traseu cu grad de dificultate ridicat, având o diferență de nivel ≥ 800m și care 

nu poate fi parcurs în sezonul de iarnă. Traseul poate fi parcurs doar la pas având și câteva 

pasaje mai dificile. 



 

 

Deoarece traseul traversează cheile și are câteva săritori, există pasaje cu risc de 

alunecare sau cădere în gol ne dorim a fi amenajate cu balustrăzi și scări. 

Timpul recomandat de parcurgere a traseului și vizitare a Văii Iarului, Tăului fără 

fund și Văii Soarbele este de 6 – 7 ore. 

Lungime traseu – 7 km. 

Traseul turistic local va fi marcat cu semnul ”floare albastră”, și va începe de la DN 

66A, zona Câmpușel, unde dorim să montăm și un panou informativ de mărime 1500mm x 

1000mmm. 

               

Foto Valea Iarului 

 

Foto Tăul fără fund 



 

 

 

Hartă circuit Valea Iarului – Valea Soarbele 



 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag” 

 

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

cicloturistic ”Drumul lui Neag” se dorește a fi primul traseu cicloturistic omologat din Valea 

Jiului. 

Traseul cicloturistic va avea 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. 

Lungimea traseului ”Drumul lui Neag” este de 54 km, având o diferență de altitudine 

de 474 m și o un grad de dificultate mediu. 

Traseul cictoturistic ”Drumul lui Neag” se poate realiza în 6 ore 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). 

Finalizarea drumului de acces spre localitatea Băile Herculane va transforma acest 

traseu cicloturistic local în traseu cicloturistic regional și se va derula pe o distanță de 117 km. 

Obiectivele turistice aflate pe traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag” sunt: 

- Biserica Sf Gheirghe din Valea de brazi – 2,5 km; 

- Cascada Firizoni – 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; 

- 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. 

 

 

Foto Dn 66A 

Traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag”  este practicabi în perioada 15 martie – 1 

decembrie, în funcție de cantitatea de precipitații, iar pentru că se derulează pe un drum 

nașional foarte slab circulat auto (zona Gura Butei – Câmpușel având o medie de 25 mașini pe 

zi) poate fi parcurs de orice cicloturist, comform legislației în vigoare,  

Traseul va avea semnele de marcaj cicloturistic cu pictograma "cicloturism" în 

varianta "rutieră", ca semne comune, și simbolul "C" ca semn de individualizare. Elementele 

suplimentare ce pot figura pe marcajele cicloturistice sunt: indicativ traseu, siglă traseu, 



 

 

coordonatele GPS ale locației, destinație (principală, proximală, altele) cu distanța pană la 

aceasta, denumirea traseului, siglă finanțator, schița zonei, alte elemente. 

Traseul cicloturistic local va fi marcat cu pictograma cicloturism și va începe din 

orașul Uricani (DN 66A), unde dorim să montăm și un panou informativ de mărime 1500mm 

x 1000mm ce va cuprinde pictograma cicloturism, simbolul C, indicativul de traseu, sigla 

orașului Uricani, sigla turistică a orașului Uricani, schiță traseu, etc. 

 

 



 

 

 

Hartă traseu cicloturistic Uricani – Câmpu lui Neag – Câmpușel 



 

 

Calcul estimativ 

 

 

Nr. ctr. Denumire echipament  Dimensiuni Nr.buc/m Preț estimativ 

1 Panou info Cascada Sterminos 1500 x 1000 mm 1 buc 173 euro + TVA 

2 Panou info Cascada Firizoni 1500 x 1000 mm 1 buc 173 euro + TVA 

3 
Panou info Circuit Cascade Valea 
Mării - Lazăru 1500 x 1000 mm 2 buc 346 euro + TVA 

4 

Panou info Câmpul Mielului Scocul 

Urzicarului 1500 x 1000 mm 1 buc 173 euro + TVA 

5 

Panou info Circuit  Câmpușel Valea 
Iarului - Valea Soarbele 1500 x 1000 mm 2 buc 173 euro + TVA 

6 

Panou info Traseu MountainBike 

Uricani - Câmpușel 1500 x 1000 mm 1 buc 346 euro + TVA 

7 Cablu oțel ɸ 6 mm 100 m 160 lei 

8 Bride ɸ 10 mm 40 buc 20,00 lei 

9 Cuie 150 mm 2 kg 16 lei 

10 Stâlpi lemn 

150 x 150 mm x 4 

m 6 buc ? 

11 Furtun ɸ 10 mm 40 m 62 lei 

12 Vopsea albă cutie 8 l 180 lei 

13 Vopsea roșie cutie 2 l 32 lei 

14 Vopsea galbenă cutie 2 l 32 lei 

15 Vopsea albastră cutie 2 l 32 lei 

16 Vopsea verde cutie 2 l 32 lei 

17 Dulapi 

30 m liniari x 20 

cm lățime 30buc x 1 m ? 

     

 

Total Materiale     566 lei 

 

Total Panouri     

1384 euro + 

TVA 

       Etapa 1 - Luna Septembrie 

     Etapa 2 - Luna Iunie - Iulie 

   

  

Etapa 3 - Ciclotraseu Uricani - 
Câmpu lui Neag - Câmpușel - .......- 
poate Băile Herculane 

   

     Pentru 2020 pregătim continuarea traseului cicloturistic:  

- legătura cu Stațiunea Băile Herculane (Uricani – Băile Herculane 117 km) în 

colaborare cu CNIPT Caransebeș; 

- legătura cu Petrila Băile Herculane – Uricani – Petrila 156 km) în colaborare cu 

CNIPT Lupeni, CNIPT Petroșani, Primăria Petrila; 

Etapa următoare ar fi realizarea traseului cicloturistic Băile Herculane – Uricani – 

Sibiu (peste 260 km) în colaborare cu Salvamont Petroșani, Salvamont Alba, Salvamont 

Sibiu. 



 

 

 

 

 

Panouri 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Primăria orașului Uricani 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poteci turistice tematice și trasee de cicloturism în orașul 
Uricani 

- Etapa II-a – 
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Promovarea turismului în orașul Uricani, creşterea competitivităţii şi atractivităţii ca 

destinaţie turistică la nivel local, regional, național și internațional, dar și conservarea 

resurselor turistice reprezintă obiective prioritare ale Centrului Național de Informare și 

Promovare Turistică Uricani, prin urmare dorim ca prin dezvoltarea turismului, acesta să 

devină unul din sectoarele locale importante, deoarece dispune de un valoros potenţial de 

dezvoltare în contextul noilor provocări economico-sociale. 

Având în vedere importanţa turismului pentru economia locală, în prezent acesta 

fiind considerat un sector prioritar și un pol de dezvoltare economică vă prezentăm 

următoarele poteci tematicetrasee și circuite turistice și cicloturistice destinate vizitatorilor 

orașului Uricani. 

1. Poteca tematică Dodoconi – Valea de Brazi (Traseul liliacului); 

2. Traseul cicloturistic Valea de Pești – Cheile Sohodol 

3. Traseul MTB Valea de Brazi – Refugiu Tulișa – Dealul Babii – Vulcan 

4. Circuitul cicloturistic al orașului Uricani. 
5. Poteca tematică Podul din Găuroane. 

6. Poteca tematică ”Cărarea Titanilor” (Pârâul Buhii – Culmea Șerponi) 

7. Poteca tematică ” Podurile din Cioaca Negrului” (Alunii Negri) 

Prin realizarea acestor trasee turistice tematice destinate vizitatorilor orașului 

Uricani, numărul traseelor turistice tematice și cicloturistice va crește la 8 trasee și care ar 

duce la creșterea circulaţiei turistice și implicit va  veni în ajutorul activităților economice 

locale de natură turistică. 

Menționăm că aceste trasee turistice vor fi realizate de Centrul Național de Informare 

și Promovare Turistică Uricani, coordonat de Primăria Uricani, iar echipa de lucru va fi 

formată din colaboratori și voluntari ai CNIPT Uricani.  

Marcarea traseelor se va face conform legislației în vigoare și anume: semnul 

traseului într-un chenar pătrat alb cu dimensiunia de 150 x 150 mm. 

Realizarea traseelor se va face în două etape: 

- Etapa 1 – curățare, amenajare, marcare; 

- Etapa 2 – amplasare panouri info, promovare. 

 



 

 

 

 

 

1. Poteca tematică Dodoconi – Valea de Brazi (Traseul liliacului) 

 

Plecarea pe această potecă tematică se află pe DN 66A, la 3 km de orașul Uricani, 

mai precis între localitățile  Valea de Brazi și Câmpu lui Neag. Accesul se realizează pe 

drumul asfalta ce duce spre cătunul Dodoconi (aprox 2 km asfalt) după care umează poteca ce 

traversează culmea Dodoconi, trece pe lângă peștera Dodoconi (L = 170 m, D = +4), aceasta 

putând fii vizitată de doritori. Peștera Dodoconi, este o peșteră folsilă, ușoară ce poate fi 

vizitată doar cu lanterna frontală, nenecesitând echipament speo. Traseu continuă spre Nord 

traversează valea seacă a Dodoconilor (vale calcaroasă), unde se pot observa câteva sorburi 

naturale și ajunge în poienile situate deasupra cheilor Valea de Brazi, după care coboară în 

drumul forestier Tulișa. De aici traseul continuă până în satul Valea de Brazi la DN 66A. 

 

Este un traseu  ușor cu grad de dificultate mediu, cu o lungime de 7 km având o 

diferență de nivel ≥ 300m și care poate fi parcurs în anotimpurile de primăvară, vară și 

toamnă.  

Prin parcurgerea traseului Liliacului turistul va putea observa tradițiile și 

meșteșugurile din zonele Dodoconi și Valea de Brazi: păstoritul, oieritul, albinărit, realizarea 

țuicii (în sezonul de toamnă), etc., va putea vizita peștera Dodoconi și peșterile aflate în cheile 

Valea de Brazi (recomandare CNIPT Uricani: peștera Biserica, peștera Calului sunt ușor 

accesibile) și va vedea frumoasele sălașe realizate din lemn în urmă cu un secol, aflate pe 

culmile Dodoconi și Valea de Brazi). 



 

 

 

Echipament recomandat: bocanc, lanternă, haine de ploaie. 

Nu este recomandată parcurgerea traseului în perioada de iarnă fără echipament.  

Poteca tematică ”Traseul liliacului” poate fi parcursă la pas și are un grad de 

dificultate ușor. 

Deoarece traseul Liliacului se derulează de a lungul unui drum asfaltat, apoi o potecă 

întreținută, nu există pasaje cu risc de alunecare sau cădere în gol. 

Timpul recomandat de parcurgere a traseului și vizitare este de 3 – 5 ore. 

Poteca tematică a fost marcată cu semnul liliac pe fond alb și va începe de la DN 

66A, unde dorim să montăm și un panou informativ de mărime 1000mm x 800mmm. 

 

 



 

 

Hartă poteca tematică Dodoconi – Valea de Brazi (Traseul Liliacului) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Traseul cicloturistic Valea de Pești – Cheile Sohodol 

 

Intrarea în traseul cicloturistic Valea de Pești – Cheile Sohodol se află localizată în 

zona Valea de Pești - DN 66A și se derulează pe DJ 672C. 

După părăsirea DN 66A traseu continuă pe Valea Arcanu, după care ajunge în șaua 

Dâlma Căzută (1150 m) de unde începe coborârea spre Cheile Sohodol. 

Traseul cicloturistic este marcat cu semnul bicicletă în pătrat alb, unde dorim să 

montăm și un panou informativ de mărime 1000mm x 800mmm. 

Timpul recomandat de parcurgere a traseului este de 6 – 8 ore, pentru o lungime de 

36,5 km (tur-retur 73 km) 

Realizat în colaborare cu Fundația Noi Orizonturi, traseul cicloturistic are punctul de 

plecare din DN 66A zona Valea de Pești, continuă pe lângă lacul de acumulare de la Valea de 

Pești, pe sub motelul cu acelaș nume și pensiunea Fish Valley. După o urcare de peste 700 m 

ajungem în Șaua Dâlma căzută de unde începe coborârea prin zona împădurită a nordului 

Olteniei spre Cheile Sohodol și localitatea Runcu. 

 

 Cheile Sohodolului reprezintă unul dintre cele mai impresionante peisaje carstice din 

România, peisaj întins pe aproximativ 12 kilometri în interiorul Munților Vâlcan, între 

localitatea Runcu și Poiana Contului. Sunt cunoscute și pentru faptul ca aici s-au filmat 

numeroase scene din filmul Trandafirul Galben, avându-l în centrul acțiunii pe ineditul 

personaj Mărgelatu. Astăzi cheile sunt strabatute de drumul județean care face legătura, peste 

munte, cu zona Valea de Pești din bazinul Jiului de Vest. De-a lungul traseului (de preferat cu 

bicicleta sau pedestru) pot fi admirate în detaliu diverse etape de evoluție ale cheilor, cu 

peșteri, grote, marmite, tunele prin care se strecoară apa. 



 

 

Cheile Sohodol sunt rezervație naturală, întinsă pe o suprafață de 350 hectare ce a 

fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și reprezintă o zonă de chei 

săpate în calcare cretacice de apele pârâului Sohodol, cu forme diversificate de relief (doline, 

canioane, lapiezuri, avene, peșteri, abrupruri stâncoase), cu floră și faună specifică 

Meridionalilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Traseul MTB Valea de Brazi – Refugiu Tulișa – Dealul Babii – 

Vulcan 

 

Pentru a intra în acest traseu de MountainBike este nevoie ca cicloturistul să se 

deplaseze până în satul Valea de Brazi, de aici urmând drumul asfaltat (3km) ce se află ân 

parale cu pârâul Valea de Brazi. Parte asfaltată a drumului se termină în apropierea Cheilor 

din Valea de Brazi, loc unde se află mai multe peșteri de diferite lungimi ( cea mai lungă 

având 4480 m) și o zonă de escaladă sportivă în care se află 6 trasee. Traseul continuă pe 

acelaș drum forestier până la Stăna din Dealul Șerpi, după care urmează poteca de pe culme 

până la Monumentul eroilor de pe muntele Tulișa. Din acest loc traseul își schimbă direcția 

spre Nord, trece pe sub Vf. Tulișa și urmează creasta munților Tulișa până la Refugiul Tulișa. 

De aici va continua pe culme până la intersecția cu drumul asfaltat ce urcă din Dealul Babii, 

cunoscut cu câteva sute de ani în urmă ca și ”Drumul Poștalioanelor”. 

Este un traseu în circuit cu plecare din oricare din orașele din Depresiunea Petroșani, 

având o lungime de 56 km, ce pot fi parcurși în 8 – 10 ore. 

 

Traseul parcurge creasta accesibilă pentru MTB  a munților Tulișa, cu o denivelare de 

1333 m. 



 

 

 
Sursa: https://www.jiuvalley-adventures.ro/ro/tour/mtb-transalp/tulisa-with-refugio/32031866/#dm=1 

 

Traseul MTB Valea de Brazi – Refugiu Tulișa – Dealu Babii poate fi realizat și pe 

parcursul a două zile cu cazare sau campare la Refugiul Tulișa. 

 

 

De menționat că distanța dintre orașul Vulcan – Orașul Uricani – Satul Valea de Brazi 

sederulează pe DN 66A (16 km). 

Distanța totală parcursă pe drum asfaltat este de 22 km, din care 2 km pe Valea de 

Brazi și 4 km pe Dealul Babii (Vulcan). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jiuvalley-adventures.ro/ro/tour/mtb-transalp/tulisa-with-refugio/32031866/#dm=1


 

 

4. Circuitul cicloturistic al orașului Uricani. 
 

Traseul cicloturistic al orașului Uricani se dorește a fi un traseu ușor cu o lungime de 6 

– 7km ce va face un ocol al orașului Uricani. 

 Punctul de plecare va fi Pod Bucura 2 – CNIPT Uricani și va continua spre Pod 

Bucura 1 (loc de unde se poate admira forma geomorfologică aflată în mijlocul râului Jiul de 

Vest, cunoscută cu numele de Claia lui Preda) după care va traversa orașul vechi, traseul 

trecând pe lângă mai multe statui: Cele trei vârfuri, Parcul de la Biserică, Statuile cu țăranii 

dansatori și statuile cu minerii, Parcul Brancuși – loc unde se află copii ale Porții sărutului și 

Masa Tăcerii. Traseul va cuntinua pe DN 66A până la punctul de belvedere Masa tăcerii 

veche și va continua 2 km până în satul Valea de Brazi. Aici traseul cicloturistic va vira 

stânga pe podul ce duce spre Pietroasa și Dinoni, va urma strada Dinoni după care va continua 

pe drumul (caldarâm) existent pe locul vechii linii de cale ferată până pe strada Catedralei, de 

unde va contiuna prin cartierul Bucura, pe Aleea Brazilor până la punctul de plecare CNIPT 

Uricani. 

 

Acest traseu cicloturistic este de dificultate: foarte ușor și care are o lungime de 6 – 7 

km. 

Atenționare: pe distanța de 1,5 km traseu urmează DN 66A drum național circulat și 

unde accesul copiilor și a tinerilor neînsoțiți este interzis. 



 

 

 

5.  Poteca tematică Podul din Găuroane. 
 

Se dorește a fi a treia potecă tematică din munții Retezatul Mic. 

Va avea plecarea din DN 66A zona Câmpușel și va urma cursul secat al văii 

Găuroane prin Cheile Găuroane (pe unele hărți Scocului) până la podul natural de sub 

căldarea glaciară Găuroane. Acesta este cea mai mare căldare glaciară dezvoltată în calcare 

sub acțiunea ghețarilor în perioada Wurm (ultima glaciațiune) din România. 

Din acest punct traseul va continua spre Vest unde se va intersecta cu traseul turistic 

ce urcă spre Vf. Iorgovanu, marcaj triunghi roșu. Din acest punc vizitatorul poate alege 

variate de a vizita Vf. Iorgovanu sau de a revenii la Câmpușel la Campingul Valea Iarului 

Campingul din Valea Iarului este punctul de plecare în mai multe trasee turistice și 

poteci tematice: Vf. Iorgovanu, Valea Soarbele, Paradisul verde din Cheile Iarului sau trasee 

spre munții Vâlcan – Creasta Oslea. 

Tot în Valea Iarului turistul se poate caza la binecunoscutul glamping sau să 

servească masa în naturala și rustica terasă construită între brazi. 

 

 
Potecă tematică propusă, aflată în dezbatere publică și drumuire. 

 

 



 

 

6. Poteca tematică ”Cărarea Titanilor” (Pârâul Buhii – Culmea 

Șerponi) 
 

Se află localizat lângă orașul Uricani, cu plecare din DN 66A, pe valea Buhii. Traseul 

înaintează pe un vechi drum forestier, actualmente folosit de localnici pentru animale spre 

zonele de pășunat, după 50 de m cotește la dreapta, urmând o cărare ce urcă circa 30 de m, 

până într-o poiană. În acest loc se pot vedea urme de locuire din perioada romană, stânci 

sculptate (două chipuri de daci) și formele unui castru de pământ. Zona este înregistrată la 

Registrul arheologic național cu Cod RAN 87148.01. se poate observa forma castrului, liniile 

de apărare și zona superioară a acestuia, ca ultim punct de apărare sau poate punct religios, pe 

o stângă existând săpată o cruce, dovadă clară a creștinătății celor ce au locuit în acest castru 

în aceea perioadă.  

Cărarea trece pe lângă drumul forestier ce urcă pe Bulzul Buhanilor, apoi o ia la 

dreapta prin pădurea de fag și începe o coborâre ușoară spre primul afluent de stânga al 

pârâului Buhii, curs de apă ce are un debit mic, aprox. 2-3 l/s. Continuăm pe firul acestui 

afluent, trecem de două mici cascade  și ajungem la o cascadă de aprox. 10 m se care se 

prelinge puțină apă, iar în stânga acesteia putem observa doi sfincși porecliți Maimuțele. 

 

 

Din acest loc vom coti spre drepta, vom urca o pantă abruptă de aproximativ 10 m, pe 

care urmează să săpăm și să amenajăm niște trepte, după care vom ieșii într-o poiană, o vom 



 

 

traversa și vom urca pe o mică culme împădurită. Pe această culme vom vedea diferite stânci 

erodate având forme ciudate, aflate într-o pădure rară și bătrână (de exemplu Capul de pește) 

 

 

Vom continua pe cărare până ajunjem pe creasta Șerponi, unde înainte de a vira la 

dreapta vom vedea Sfinxul verde, situat în pădurea de fag. 

 

 



 

 

Ne continuăm traseul încă 100 de metri și ajungem în apropierea babelor. Cele două 

babe se află sub culmea Șerponi. 

 

 

Vom continua traseul tematic încă 100 de metri și vom ajunge la alt sfinx, acesta privit 

dinspre muntele Tulișa are o formă și privit dinspre orașul Uricani vom descoperii că are altă 

formă. 

  

 

În imediata apropiere, pe culme se află o babă ce pare că păzește văile. De a semenea 

în această zonă vom putea observa diferite forme sculpturale realizate de natură.  

Bineînțeles, numărul de babe, sfinxi și urieși este mult mai mare, multe dintre aceste 

forme geomorfologice putând fi văzute doar din anumite puncte, datorită vegetației foarte 

bogate, dar și a imaginii ce se modifică în funcție de unghiul de vizualizare. 



 

 

 

 

Ne continuăm traseul tematic încă aproximativ 100 de metri și vom ajunge la un vârf 

de culme pe care tronează un alt sfinx, câteva babe și un câmp interesant de erodare a 

conglomeratului pe culmea Șerponi. 

 

 

Valea Buhii și afluenții săi, Bulzul Buhanilor și Culmea Șerponi sunt cele mai erodate 

văi și culmi din piemontul nordic al orașului Uricani. Acțiunea apei, a vânturilor și a gelivației 



 

 

au creat pe pereții de conglomerat și gresie frumoase forme sculpturale la care fiecare individ 

poate să-și dea frâu liber imaginației. 

 

 

Poteca tematica continuă spre valea pârâului Buhii unde vom mai vedea un sfinx și doi 

urieși ajungând la punctul de plecare din DN 66A. 

   

Calitatea aerului, biodiversitatea, frumusețea pitorească a zonei, dificultatea mică a 

traseului, 95 % prin pădure și lungimea (aprox. 3 km) recomandă acestă potecă tematică și 

persoanelor ce practică silvoterapia. 

Lungime traseu 3 – 4 km, diferență de nivel aprox. 200 m, grad de dificultate ușor, 

accesibil all season. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Poteca tematică ” Podurile din Cioaca Negrului” (Alunii Negri) 

 

Are ca punct de plecare sediul Salvamont Valea Jiului, aflat în imediata apropiere de 

DN 66A, în localitatea Campu lui Neag, Buta-sat. 

Intrarea în poteca tematică se află în spatele clădii, pe lângă garajul Salvamont, se intră 

în pădurea aflată deasupra Jiului de Vest și se merge până la primul curs de apă (aproximativ 

300 m). 

Aici vom întâlni o cascadă în trepte de aproximativ 20 de metri, prima treaptă fiind și 

cea mai mare (10 m), o cădere de apă pe fir dublu. 

  

Poteca tematică continuă pe firul apei încă un km, trecând prin chei de mici 

dimensiuni și pe lângă mai multe cascade mai mici, importante fiind doar două care au o 

înălțime de peste 5 m. 

Accesul și trecerea prin chei și pe lângă cascade se realizează ușor. 

Singurul inconveniet al acestei porțiuni de traseu este lipsa apei în perioadele 

secetoase, dar și posibilitatea unei viituri în cazul fenomenelor meteo extreme 



 

 

   

 

În dreptul ultimei cascade, poteca tematică va continua spre stânga, urcând pe o culme, 

de unde va începe și coborârea până la un perete de calcar unde se află un pod natural (peșteră 

cu două intrări). 

Pentru a crea senzații plăcute drumeților, se va marca traseul cu trecere pe sub acest 

pod natural. Tot în această zonă se află mai multe peșteri de mici dimensiuni, dar și un aven. 

  

 



 

 

După traversarea pe sub acest pod natural, vom continua coborârea și vom ajunge la 

un alt pod natural, dar de data acesta de mici dimensiuni. 

 

 

Poteca tematică va continua pe lângă mai multe peșteri de mici dimensiuni, un aven, 

nește doline și va ajunge la peștera Alunii Negri.  

Peștera Alunii Negri este o peșteră de dimensiuni mari, peste 3500 m, cu grad ridicat 

de  accesibilitate și labirintică, ce necesită experiență în speologie, nerecomandată turiștilor. 

Vizitarea acestei peșteri se realizează doar cu ghid și cu acordul personalului ce 

deservește la punctul Salvamont Valea Jiului, datorită faptului că peștera Alunii Negri este 

activă, iar cursul de apă aflat la resurgența peșterii este captat pentru utilitatea clădirii și izvor 

pentru turiști. 

Ajungând la peștera Alunii Negri turistul poate vedea sala de la intrarea în cavitate, 

această sală fiind iluminată natural pe timpul zilei printr-o a doua intrare situată pe tavan, 

lăsând impresia unei ferestre imense prin care intră lumina. 

După vizitarea intrării peșterii poteca va coborâ la izvorul situat sub aceasta, loc unde 

este și finalul traseului tematic. 

 



 

 

  

 

Poteca tematică ”... de la Alunii Negri” este un traseu scurt de drumeție, cu un grad de 

dificultate ușor, având căteva porțiuni de urcare ușor abordabile, cu o lungine de 2,5 km ce 

poate fi parcurs în 2 – 2,5 ore. Nu este recomandat iarna și în perioadele cu precipitații mari 

(existând riscul apariției viiturilor). De asemenea este obligatoriu echipamentul pentru zona 

montană: bocanci, pelerină ploaie și pantalon lung. Nerecomandat persoanelor cu dificultăți în 

deplasare și copiilor neînsoțiți. 

 



 

 

 

Anexă 

 

În urma discuțiilor avute cu unii membrii ai formațiilor Salvamont Valea Jiului și 

Uricani, dar și cu turiștii am fost informat de următoarele: 

- Numărul mare de turiști care parcurg potecile tematice; 

- Necesitatea unor mici ajustări, utile pentru turiști; 

- Este necesară repararea traseului de la Cascadele din Valea Mării; 

- Necesitatea verificării scărilor instalate pe traseele din Scocul Urzicarului și 

Cheile Iarului; 

- Ca urmare a vânturilor puternice au existat câțiva arbori căzuți de potecile 

tematice, aceștia fiind mutați pentru a fi facilitat accesul; 

- Crearea de mai multe trasee de cicloturism hard (MTB). Solitia: Datorită 

numărului mic de sportici MTB considerăm că avem suficeinte trasee de MTB. 

În plus mai sunt trasee de cicloturism în lucru. 

 

De asemenea am primit și unele reclamații: 

- Accesul la cascada Firizoni este destul de greu pentru persoanele în vârstă. 

Rezolvare: S-a refăcut traseul și au fost instalate două balustrade din cablu oțel de 

ɸ 12 introdus în furtun. 

- A fost reclamată realizarea acestor trasee pe motiv că prin crearea acestora nu 

mai sunt solicitați ghizii turistici. Rezolvare: Ghizi din România vin cu grupuri de 

turiști și percurg aceste trasee tematice, reclamația de fiind fondată. 

- Faptul că unii turiști nu se informează de gradul de dificultate al traseului 

tematic, de lungimea acestuia sau de alte date necesare parcurgerii și încearcă 

abordarea lor fără echipamentul necesar. Rezolvare: Panourile informative și 

sursele de informare on-line (http://cnipturicani.ro și http://visituricani.eu) dau 

destule explicații privind parcurgerea traseelor. 

- S-a reclamat faptul că dacă vor fi accidentați nu se vor implica în acțiunea de 

salvare montană. Rezolvare: HG 77/2003 prevede că acțiunile în zona montană 

se realizeză de către echipele de salvare montană, uitând faptul că o bună parte 

dintre aceștia sunt anjajați ca salvatori montani la CJ. 

 

http://cnipturicani.ro/
http://visituricani.eu/

