
Povestea din spatele Cărării Titanilor 

 

... sau cum un individ fără discernământ, minte și fură idei, poze, materiale și mai nou o potecă 

tematică care nici nu știe unde este. 

 

Poteca tematică ”Cărarea Titanilor” a fost realizată (la fel ca toate potecile tematice și 

traseele de cicloturism și MTB din Stațiunea turistică Uricani) în decursul a mai multor ieșiri 

pe teren în zilele nelucrătoare (weekend și sărbători legale) după o analiză ce a durat o perioadă 

destul de lungă de timp (dovadă fiind imaginile din 2008, 2011, etc.) 

”Cărarea Titanilor” se află în apropierea orașului Uricani și se desfășoară în zona 

piemontană de sub munții Tulișa. Piemontul, datorită constituției sale sedimentare 

(conglomerat), a fost ușor modelat de gelivație, ploi și vânt, lăsând, astfel diferite forme 

geomorfologice de eroziune: babe, sfincși, urieși, stane (momâi) și ciuperci de piatră. 

Este  o potecă tematică în care dai frâu liber imaginației, marcată cu o pictogramă: un 

cap stilizat de momârlan, cu părul lung și clop, în pătrat alb.  

 

Povestea ”Cărării Titanilor” începe în zorii copilăriei unor localnici ai orașului Uricani 

care se jucau în perioada vacanțelor printre aceste forme geomorfologice, acum 40 – 45 de ani. 

Tot ei le-au dat nume: La stânci, Castru, Peștele de piatră, Nasul de bou, Năsosul, Baba, Babele, 

Baba cu pui, Cățeii, La maimuțe, Sfinxu cu nas ascuțit, Ochilă, Buha, Bufnița de piatră, etc. De 

la localnicii din ”Ținutul Momâlanilor” a rămas denumirea piemontului fragmentat de pârâul 

Buhii, Bulzu Buhanilor și Bulzu Șerponi. 



 

Este locul de joacă al copilăriei de atunci, a acelor tineri, în prezent adulți, chiar bunici, 

care își duc nepoții să viziteze locul unde pierdeau orele cu de-a v-ați ascunselea sau își montau 

sfori prin copaci pentru a-și face leagăne, dar care aduce și în prezent o notă aparte de bucurie 

mai ales când, după o plimbare pe traseu te bucuri de o tură foto și o sacoșă de bureți. 

După mai multe ture ghidate, cele mai frumoase ieșiri pe această potecă tematică au fost 

cu copii. Văzând fericirea unui copil care bucuros dă frâu liber imaginației când vede pentru 

prima dată o babă de piatră, un sfinx sau un urieș, nu poți să nu redeschizi aceea parte a 

copilăriei pe care demult ai trecut-o la amintiri și să continui povestea începută de cei mici. 

 

Am adaptat câteva rânduri pentru ”Cărarea Titanilor”, o continuare sumbră a 

Legendelor Olimpului de Alexandru Mitu, în care prezentăm poteca tematică ca locul în care 

zeii conduși de Hercule i-au învins pe Titani, o vale stâncoasă și împădurită care încă mai 



păstrează semnele luptei, mai ales pe stâncile pe care chipul le-a fost impregnat ca urmare a 

lovirii de acestea. 

Pentru a promova o zonă turistică, nu e nevoie să furi, să minți, să ameninți, să ceri 

demisia celui care a depus ceva efort pentru a fi cunoscută destinația respectivă. Este suficient 

să parcurgi acel traseu tematic, să te bucuri de natură, de soare și de copilăria ce mai stă undeva 

în noi ascunsă. 

 

Bucuria e mult mai mare când vi cu copii la o tură ghidată și stai la o slănină prăjită între 

babe și titani cu prietenii din copilărie: Săndel, Marius (Pedro), Dorin (Struțu), Adi (Piți), Paul 

(Shao), Adi (Ulia), Ovidiu, Mihai (Kunta), Dănuț (Nuți), Dănel, Dan (Strâmbu), Vasi, Dan, 

Vasile (Ciuș), Marius (Gore), Sorin, chiar și cu cei care nu mai sunt printre noi: Dani și Luță, 

iar amintirile povestite la micul foc nu par să se mai oprească, spre deliciul nepoților. 

Poteca tematică ”Cărarea Titanilor” este realizată (marcată, amenajată și descrisă) de 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani în colaborare cu acei copii care 

în urmă cu 40 de ani se jucau cu titanii. 

Are o lungime de 3,5 km, 4 babe, 48 de sfincși, 14 de urieși și se poate parcurge în orice 

anotimp.  

A fost finalizată în luna Martie 2021, iar în luna Iunie 2022 a fost instalat un panou 

informativ la intrarea în traseu. 

 

Dacă ai citit istoria vei înțelege minciunile celui care îmi cere demisia, individul care se 

laudă cu mari realizări inclusiv a acestei poteci, dar care practic nici măcar nu știu unde este 

localizat acest traseu tematic, prin această cale aflând și ce marcaj are. 

 

https://www.facebook.com/ionalexandru.pal
https://www.facebook.com/dorin.amuntencei
https://www.facebook.com/chinez.batran.1
https://www.facebook.com/gaby.ella.94
https://www.facebook.com/adrian.uliu
https://www.facebook.com/nechifor.ovidiu.1
https://www.facebook.com/mihai.daraban.925
https://www.facebook.com/daniel.piturca.10
https://www.facebook.com/daniel.hirlet
https://www.facebook.com/marius.grigore.330
https://www.facebook.com/sorin.inel

