Documentația privind atestarea localității Uricani ca stațiune turistică de
interes local va cuprinde:
1. Cerere de atestare ca stațiune turistică de interes local;
2. Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice;
3. Fișa stațiunii turistice de interes local;
4. Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice;
5. Hotărârea Consiliului local al orașului Uricani cu privire la atestarea
Stațiunii turistice de interes local Uricani;
6. Hotărâre Consiliului local al orașului Uricani cu privire la aprobarea
Documentației necesară atestării unei zone delimitate din cadrul orașului
Uricani ca stațiune turistică de interes local;
7. Hotărâre consiliu local privind aprobarea depunerii documentaţiei la
Ministerul Turismului în vederea iniţierii unei hotărâri a Guvernului
pentru atestarea unei zone delimitate din orașul Uricani ca staţiune de
interes local;
8. Monografia turistică a localității Uricani;
9. Documentațiile privind amenajarea teritoriului și urbanismul, avizate și
aprobate conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
respectiv: planul urbanistic general, și regulamentul aferent acestuia;
10. Anexe. Hărți

Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Stațiune de
Criterii obligatorii de atestare
interes
Stațiune de
a stațiunii turistice
național
interes local
Cadrul natural, factori naturali de cură și calitatea mediului
Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți
x
DA
Existența studiilor și documentelor care atestă
prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape
minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat
etc.) din punct de vedere calitativ și cantitativ
x
Constituirea perimetrelor de protecție ecologică,
hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură,
în conformitatecu legislația în vigoare, după caz
x
Accesul și drumurile spre/în stațiune
Drum rutier modernizat și marcat cu semne de
circulație
x
DA
Transport în comun între stațiunea turistică și gara
sau autogara care o deservește
x
DA
Utilități urban-edilitare
Asistență medicală permanentă și mijloc de transport
pentru urgențe medicale
x
DA
Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru
urgențe medicale
DA
Punct farmaceutic
x
DA
Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă
x
DA
Apă curentă
x
DA
Canalizare
x
DA
Energie electrică
x
DA
Număr minim de locuri în structuri de primire
turistice
clasificate, din care minimum 30%
clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepția
campingurilor
500
< 100
Localitățile sau părțile de localități de pe litoral
trebuie sădispună de plajă amenajată, posturi de
salvare acvatică - Salvamar și posturi de prim ajutor.
x
x
Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de
salvare montană - Salvamont.
x
DA
Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și
plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă)
x
DA
Terenuri de joacă pentru copii
x
DA
Informare și promovare turistică
Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de
orientare și informare, tipărite pe suport electronic
sau web site
x
DA
Realizarea de materiale de promovare a stațiunii
DA
turistice și a zonei
x

FIȘA
Stațiunii turistice de interes local
Nr.
crt.

Criterii obligatorii de atestare stațiunii turistice

Criterii
Sunt îndeplinite
obligatorii
Da/Nu

1. Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți
Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și
valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol,
lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere
2. calitativ și cantitativ
Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu
3. legislația în vigoare, după caz
Accesul și drumurile spre/în stațiune
4. Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație
Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau
5. autogara care o deservește
Utilități urban – edilitare
Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe
6. medicale
7. Punct farmaceutic
8. Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă
9. Apă curentă
10. Canalizare
11. Energie electrică
Structuri de primire turistice și de agrement
Număr minim de locuri în structuri de primire turistice
clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 312. 5 stele/flori, cu excepția campingurilor
Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să
dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică13. Salvamar și posturi de prim ajutor.
Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare
14. montană – Salvamont
Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări
15. (drumuri pietonale, locuri de promenadă)
16. Terenuri de joacă pentru copii
Informare și promovare turistică
Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și
17. informare tipărite pe suport electronic sau web site
Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a
18. zonei

x

DA

x
x
x

DA

x

DA

x
x
x
x
x
x

DA
DA
DA
DA
DA
DA

100

< 100

x

Nu este cazul

x

DA

x
x

DA
DA

x

DA

x

DA

Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice
Nr.
Criterii suplimentare de atestare a stațiunii
crt.
turistice
1 Trenurile cu regim de rezervare a locurilor,
inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să
oprească în gara care deservește stațiunea
turistică.
2 Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara
3 Spații comerciale și pentru activități de prestări
de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de
turism
4 Săli de spectacole și de conferințe cu o
capacitate totală egală cu minimum 40% din
numărul locurilor existente în stațiune
5 Asistență medicală balneară, după caz,
acreditată conform normelor legale în vigoare
6 Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și
utilizarea resurselor minerale terapeutice
7 Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare
în spații construite, săli pentru întreținere
(fitness)
8 Parc amenajat
9 Trasee turistice montane omologate, marcate și
afișate, dacă este cazul
10 Bază pentru valorificarea resurselor naturale
terapeutice, dacă este cazul
11 Amenajări și dotări pentru practicarea
sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)
12 Localitățile sau părțile de localități care dispun
de condiții pentru practicarea schiului trebuie să
aibă amenajate cel puțin o pârtie de schi
omologată și mijloacele de transport pe cablu
corespunzătoare.
13 Organizarea de evenimente turistice, culturale,
sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de
calendar
14 Centre de informare și promovare turistică, cu
personal permanent care să deservească
exclusiv centrul
15 Asigurarea legăturii permanente on-line dintre
structurile de primire turistică cu funcțiuni de
cazare și centrul de informare și promovare
turistică
16 Canalizare centralizată
17

Total

10
10

Punctaj
îndeplinit
10
Stația
CFR
Petroșani
10
10

30

30

Punctaj acordat
10

20
20
10

10

5 puncte pentru
fiecare, maximum
30 de puncte
5 puncte pentru
fiecare, maximum
30 de puncte
30

30

15

15

10 puncte pentru
fiecare, maximum
50 de puncte

10

10 puncte pentru
fiecare, maximum
30 de puncte
30

30

20

20

30

30

50
Punctaj minim
necesar 90 de puncte

225
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Monografia turistică a localității Uricani

1. Considerații generale
Prezentul studiu este întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.
825/2008 pentru aprobarea normelor și Criteriilor de atestare a stațiunilor turistice,
având ca obiectiv întocmirea documentației pentru atestarea orașului Uricani ca
stațiune turistică de interes local.
La baza realizării acestei documentații au stat selectarea și prelucrarea
informațiilor de teren, a celor oferite de organele specializate (Institutul Național de
Statistică), a documentelor și datelor puse la dispoziție de Primăria Orașului Uricani,
(Planuri Urbanistice Generale, Vâlcan, Tulișa, Retezatul Mic, Strategia de dezvoltare
durabilă a orașului Uricani 2015-2020) și colaborarea cu autoritățile locale: Primăria
Uricani, Consiliul Local al orașului Uricani, Casa de Cultură Uricani și Centrul
Național de Informare și Promovare Turistică Uricani
Printre avantajele de care orașul Uricani va beneficia în urma atestării ca
stațiune turistică de interes local, menționăm: includerea în catalogul anual al
stațiunilor turistice editat de Ministerul Turismului, prezentarea pe site-ul oficial al
Ministerului Turismului, includerea în toate materialele de promovare editate de
Ministerul Turismului, includerea în harta stațiunilor turistice din România editată de
Ministerul Turismului, apariția la evenimentele de promovare și dezvoltare a
turismului organizate pe plan național și internațional de Ministerul Turismului
(târguri de turism, manifestări expoziționale, burse, etc), finanțarea de către Ministerul
Turismului a serviciilor în vederea elaborării planurilor de dezvoltare a stațiunilor
turistice, acordarea priorității în cadrul programelor speciale de investiții cu finanțare
de la bugetul de stat și din fonduri europene pentru dezvoltarea stațiunilor turistice.
Alte avantaje pentru orașul Uricani pot fi: dezvoltare economică bazată în mare parte
pe activitățile din industria turismului și a activităților ce sprijină dezvoltarea
turismului, revigorarea economică a zonei, iar crearea de locuri de muncă ar duce la
stagnarea migrației, creștere demografică și creșterea ofertei pe piața muncii, astfel
orașul Uricani putând avea o creștere economică importantă.

1.1. Prezentarea cadrului de analiză
Oraşul Uricani este situat în partea de sud-vest a Depresiunii Petroşani, județul
Hunedoara, la poalele versanților sudici ai munților Retezat şi a versanților nordici ai
munților Vâlcan, pe Jiul de Vest la altitudini de 650 – 750 m deasupra nivelului Mării
Negre, situându-se în primele 10 orașe ale Românie cu sufrafață teritorială ocupată –
25.141 ha.
Coordonatele geografice ale acestui teritoriu sunt: - meridianul de 23°25'
longitudine estică şi paralela de 45°45' latitudine nordică faţă de meridianul
Greenwich şi face parte din cadrul Carpaţilor Meridionali, ramura sudică, orașul
Uricani fiind situat în vestul ”Depresiunii tectono – erozive Valea Jiului sau
Petroşani”, localitatea fiind
dominată

de

culmile

montane

ale

munților

Retezat şi

Vâlcan, cu o

deschidere largă spre est şi
tot mai îngustă spre vest
(spre masivul Retezat).
Pe

raza

localităţii

există un drum judeţean, DJ
672 C având o lungime de
15 km, din DN66A spre
motelul Valea de Peşti, 25
de

drumuri

vicinale

în

lungime totală de 78.445 m
şi o lăţime medie de 3m, în
interiorul oraşului există 13
străzi betonate cu trotuare
aferente precum şi 5 străzi de legătură.
Accesul spre Uricani se realizează prin intermediul DN 66A (modernizat până
în punctul turistic Câmpușel și în curs de modernizare spre Băile Herculane), șosea
care va lega Transilvania de sud-vestul României, pe Valea Cernei spre celebra
staţiune bimilenară Băile Herculane.

Oraşul Uricani este situat în vestul Depresiunii Petroşani, la 26 km de
Petroşani şi la 125 km de localitatea Deva reşedinţa judeţului.
Distanţe:
-

Municipiul Lupeni 6 km,

-

Municipiul Vulcan 10 km,

-

Municipiul Petroşani 26 km,

-

Oraşul Petrila 33 km.

Suprafaţa totală a localităţii Uricani (extravilan + intravilan) este de 25.141
ha, aceasta fiind situată în partea sud-vestică a judeţului Hunedoara.
Orașul Uricani, la fel ca celelalte localități din Depresiunea Petroșani (Valea
Jiului) a avut ca principală orientare economică extracția cărbunilor (huilă) datorită
existenței acestora în subsolul acestei zone. Odată cu închiderea exploatărilor miniere
în Valea Jiului ia avânt un nou sector economic, turismul. Acest fapt este dat de
profilul predominat montan al orașului, de situarea lui în apropierea mai multor
parcuri naționale și arii protejate, de importanța turistică a regiunii din care face parte,
de instrumentele administrative înființate cu scopul de a promova zona, de a informa
vizitatorii, de a facilita atragerea investițiilor și fondurilor spre sectorul turistic, dar
mai ales pentru dezvoltarea serviciilor publice.
Autoritatea locală, prin rolul său, a urmărit și realizează în continuare un rol –
probabil cel mai important – în dezvoltarea și promovarea teritoriului administrativ ca
destinație turistică.
Un rol strategic pentru stabilirea misiunii și a unei viziuni pentru dezvoltarea
turismului, prin formularea unei strategi și a unui plan de lucru, prin identificarea
nevoilor de promovare, prin stabilirea obiectivelor de dezvoltare, prin definirea
metodelor și a resurselor, Consiliul Local al orașului Uricani a aprobat ”Strategia de
dezvoltare durabilă a orașului Uricani 2015 – 2020” un document elaborat în cadrul
proiectului “Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520”, proiect
cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea
Capacității Administrative 2007-2013.
Strategia de Dezvoltare Durabila a Orașului Uricani 2015-2020 a fost
elaborată, respectând principiile Egalității de Șanse, propunându-și intervenții pe
termen lung prin care sa asigure politicile şi practicile prin care să nu se realizeze
nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate,

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,
în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii
publice.
Orașul Uricani este una din cele 6 localități ale Depresiunii Petroșani, și
anume: Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan și Lupeni ce alcătuiesc ținutul
momârlanilor.
Motivațiile turiștilor de a petrece o vacanță în orașul Uricani sunt diverse:
-

odihnă și relaxare ;

-

aventură ;

-

descoperirea de locuri noi ;

-

manifestări culturale și sportive ;

-

mediu natural sănătos ;

-

biodiversitate ;

-

activități sportive și competiții, etc.

Amplarea orașului Uricani într-o regiune în care există mai multe parcuri
naționale și arii protejate (Parcul Național Retezat, Parcul Național Domogled – Valea
Cernei, Parcul Național Defileul Jiului, Aria protejată Crinul de piatră Parâng, Aria
protejată Peștera Zeicului, etc.) având o floră și o faună unice, reprezintă o atracție
turistică deosebită.
Segmentarea pieței turismului, în funcție de caracteristicile turiștilor precum
vârsta, situația familiară, nivelul veniturilor, nivelul de educație și cultură, interesul
pentru sporturile montan extreme și aventură poate duce, în urma unei analize atente,
la accesarea unor fonduri publice și/sau private, corelate cu potențialul turistic al
orașului, ce ar reconfigura anumite tipuri de servicii care ar include Uricaniul ca
alegere în petrecerea timpului liber într-o destinație turistică montană.
Datorită bogatului potențial turistic la nivelul orașului Uricani sau dezvoltat o
serie întreagă de produse turistice axate pe tipurile de turism ce se practică în zonă,
cum ar fi: turismul montan pedestru, turismul de recreere și odihnă, cicloturismul,
turismul sportiv, turismul itinerant, alpinismul și escalada, turismul de aventură,

speologia și biospeologia, turismul rural, ecoturismul, wildlife, photohunting,
birdwatching.


Turismul montan pedestru este caracterizat printr-un grad de
mobilitate ridicat de parcurgere și traversare a zonelor montane doar
per pedes, cu șederi scurte (1-2 zile) sau mai lungi (6 -7 zile) de obicei
cu cazare la cort sau în refugiile montane, este forma cea mai utilizată
de turiști în zonele montane înalte și greu accesibile. Deoarece este
înconjurat de patru munți, Retezat, Retezatul mic, Tulișa spre Nord și
Vâlcan spre Sud din orașul Uricani pleacă o multitudine de trasee
montane spre zone de o inegalabilă frumusețe.



Turismul de recreere și odihnă este dezvoltat datorită factorilor
naturali, respectic, altitudinea, geomorfologia zonei, calitatea mediului
natural.



Cicloturismul, Este o formă nouă de turism, în continuă expansiune,
foarte atractivă pentru toate generațiile. Traseele cicloturistice au fost
parcurse și realizate de Centrul Național de Informare și Promovare
Turistică Uricani, au diferite grade de dificultate și accesibilitate,
acestea fiind parcurse de un număr tot mai mare de cicliști de la un an
la altul, bicicleta fiind un mijloc de deplasare sportiv și sănătos.



Turismul sportiv este favorizat de condițiile existente în practicarea
sporturilor montane. De altfel în orașul Oricani se organizează mai
multe compețiții ce atrag mii de turiști anual.



Turismul itinerant -

datorită poziționării în Vestul Depresiunii

Petroșani, orașul Uricani este foarte apropiat de mai multe centre
urbane : Lupeni, Vulcan, Petroșani, Petrila, Hațeg, Deva, Hunedoara
unde se pot vizita diferite obiective de patrimoniu cultural – istoric,
dar și de două stațiuni turistice de renume ale României : Straja și
Parâng.


Alpinismul și escalada se practică datorită existenței pereților verticali
de stâncă și a amenajărilor acestora.



Turismul de aventură este dezvoltat datorită parcurilor de aventură de
la Pârâul Negrului, a campingurilor de corturi existente în extremitatea

vestică a orașului sau în apropierea pereților de alpinism și escaladă,
locuri unde turistul trăiește în armonie cu natura.


Speologia și biospeologia – datorită numărului mare de peșteri (peste
500) vizitarea peșterilor în orașul Uricani este posibilă doar de turiștii
echipați corespunzător și însoțiți de ghid speo.



Turismul rural și ecoturismul sunt două tipuri de turism prea puțin
exploatate în orașul Uricani, dar care în ultimii ani au început să se
dezvolte cu primele grupuri de turiști ce și-au dorit să vadă, să trăiască
și să înțeleagă viața și activitățile localnicilor din mediul rural
(momârlanii), dar și noblețea creșterii animalelor și viața la stână.



Wildlife, photohunting, birdwatching sunt două produse turistice
destinate iubitorilor de natură, fotografilor și în special cercetotorilor
ce studiază biodiversitatea ținând cont de faptul că orașul Uricani este
amplasat în jurul unor parcuri naționale și arii protejate de inestimabilă
valoare : Parcul Național Retezat, Parcul Național Defileul Jiului,
Parcul Național Domogled – Valea Cernei

Crearea și înființarea stațiunii de interes local Uricani va avea un impactul
pozitiv atât la nivel micro (local) și macro (regional) economic, deoarece nu se
limitează doar la sectoarele direct legate de turism, efectul de undă va favoriza
dezvoltarea sectoarelor de bază ale turismului cu o serie de reacții în alte sectoare
economice: agricultură și creșterea animalelor, transporturi, comunicații, industria
construcțiilor rezultând o dezvoltare în zonă a intreprinderilor mici și mijlocii, dar și
revigorarea obiceiurilor și tradițiilor zonei, respectiv a momârlanilor, locuitorii din
mediul rural al zonei.
În concluzie, se poate afirma că dezvoltarea turismului prin înființarea stațiunii
turistice de interes local în orașul Uricani, va duce la creșterea gradului de ocupare a
forței de muncă, prin creșterea veniturilor, a conservării patrimoniului natural și a
atenției acordată mediului, a difersificării facilităților de agrement și divertisment,
rezultând la final satisfacția turistului și pe plan local ar duce la îmbunătățirea calității
vieții.

1.2. Scurt istoric
Oraşul Uricani îşi are începuturile în vechime şi evoluţia sa se încadrează întrun proces firesc, determinat de nevoia oamenilor de a exista într-un spaţiu care îi
apără, dar mai ales le asigură resursele pentru a putea trăi.
Primele forme de locuire atestate în orașul Uricani sunt:
-

o așezare de epocă romană romană, înregistrată în Registrul
Arheologic Național cu Cod RAN 87148.01;

-

mină de aur medievală, înregistrată în Registrul Arheologic Național
cu Cod RAN 87148.02.

Este cunoscut faptul că de-a lungul secolelor viitoarea așezare ce va purta, o
perioadă, numele de Uricani – Hobiceni era loc de odihnă a turmelor ce se aflau în
transhumanță prin Carpați, dar și loc de retragere de la înălțimile munților în
perioadele cu intemperii prelungi, prin urmare există posibilitatea ca unii ciobani să-și
fi construit sălașe care de-a lungul anilor au devenit locuințe permanente.
Primele indicii despre o migrație sau roire a unei populații și stabilire a
acesteia pe teritoriu actual al orașului Uricani sunt venirea haiducului Neag și a
haiducilor ce îi avea în trupa sa, care s-au așezat în zona Dosul Pribeagului și au
întemeiat o mică comunitate, punând piatra de temelie a viitoare comunități ce în timp
se va numi Câmpu lui Neag
Despre satul Câmpu lui Neag, o legendă spune că ar fi fost întemeiat de un
haiduc celebru, pe nume Neagu, care s-a ascuns de turci în munţi, împreună cu trupa
sa de haiduci. El ar fi marcat vatra viitorului sat, înfigând în pământ o piatră (un
monolit) de vreo 2 m înălțime care avea încrustată în ea 2 filoane de cuarţ alb dispuse
în formă de cruce.
Roirea populațiilor din jurul depresiunii Petroșani și crearea de comunități pe
cursurile Jiului de Est și a Jiului de Vest a avut ca bază transhumanța și protejarea
populației de invadatori, ca ulterior să devină una strict economică, odată cu
descoperirea și exploatarea huilei, dar și a materialului lemnos.
Cert este faptul că pe la 1850 preotul din sat, Constantin Stanci, a găsit această
piatră prăvălită pe malul Jiului, a luat-o cu o sanie trasă de boi şi a plantat-o în curtea
casei sale, casă care de la 1890 şi până la 1936 a servit şi ca şcoală sătească. Piatra a
stat înfiptă aici peste 100 de ani, după care, un descendent al familiei, călugărul
Dănilă Berinde, a montat-o împreună cu alte relicve familiale în locul numit Brădet,

de la intrarea în satul Câmpu lui Neag unde se poate vedea şi astăzi. Lângă această
piatră tronează busturile lui Traian şi Decebal.

Istoria oraşului Uricani nu poate fi prezentată în afara istoriei Văii Jiului, fiind
parte componentă a acesteia. Teritoriul localităţii Uricani, întreaga Vale a Jiului şi
Ţara Haţegului au făcut parte în secolul al XIII-lea din Voievodatul lui Litovoi (Ţara
Litua). Deşi aici se va extinde mai târziu autoritatea maghiară, vor exista legături
aproape neîntrerupte cu Ţara Românească, chiar făcând parte din această vreme.
Atestarea documentară a Văii Jiului datează din 19 aprilie 1461, când într-un
ucaz al lui Lepeş Loranţ, Voievod al Ardealului, se menţionează că Muzina
(Margina), cneaz din Densus (Ţara Haţegului), vinde posesiunile lui, între care şi
Sylotena, situată în Valea Jiului. Sylotena (sau Valea Vacii) este un teritoriu de 10
km, situat între Pârâul Valea Vacii la est şi Pârâul Sterminos la vest, apa Jiului la sud
şi muntele Dealu Mare la nord. Acest teritoriu este situat 90 % pe raza localităţii
Uricani, în lunca Mailatului.
Un eveniment de seamă al secolului al XVll-lea a fost trecerea lui Matei
Basarab prin Uricani (1631), împreună cu alţi boieri şi cu oastea sa strânsă de prin
Ţara Haţegului, iar în pribegia lor prin Ardeal au intrat prin pasul Vâlcan şi în
Uricani.

Harta Josefină a ramurii vestice a Depresiunii Petroșani

În a doua jumătate a secolului al XVlll-lea, mai exact în anul 1788, Uricaniul
are mult de suferit de pe urma invaziilor turcilor adalai (de la Ada-Kale). Aceştia
surprind populaţia în biserică, robesc 16 persoane, preotului îi taie capul pe pragul
bisericii, iar biserica o incendiază.
Unirea de la 1859 a Principatelor Române (Muntenia şi Moldova), a produs
multă bucurie şi la Uricani, unde oamenii au jucat Hora Unirii. Participanţii la joc au
fost ridicaţi de jandarmi şi legaţi în lanţuri, au fost purtaţi pe la Haţeg şi Deva, în cele
din urma fiind eliberaţi întrucât nu există o lege care să condamne acest joc.
În timpul primului război mondial, Uricaniul a fost teatrul unor lupte crâncene.
În toamna anului 1916, localitatea a fost de trei ori pierdută şi recucerită de trupele
române. În tot acest timp, populaţia a fost evacuată în Ţara Haţegului pentru a nu
stânjeni operaţiunile militare.
În anul 1964, Uricaniul a fost declarat oraş, iar satele Valea de Brazi şi Câmpu
lui Neag intră în componenţa acestuia.

Oraşul Uricani, ca multe alte localităţi din România, este în aparenţă, o
localitate cu o istorie puţină, prea puțin cunoscută şi lipsită de semnificaţie. Întreaga
valoare a acestei localităţi pare să fie legată de evoluţia şi importanţa mineritului în
Valea Jiului. Depăşind încă imperativele economice, neglijate oarecum în ultimul
deceniu, se poate demonstra că Uricaniul are o istorie, bazată pe evenimente concrete,
aşa cum reiese din datele pe care le prezentăm aici.
Prima atestare documentară, prin care localitatea Uricani este menţionată sub
numele de Hobiceni - Uricani este recesământul Csibaky din anul 1818. Această
denumire dublă va fi purtată timp de un secol, până la Unirea din anul 1918.
Numele localităţii Uricani se presupune a se trage de la localităţile Hobiţa şi
Uric din Haţeg, ca urmare a procesului de roire (colonizare) a locuitorilor din Ţara
Haţegului. Aceasta este o ipoteză plauzibilă, aşa cum reiese din lucrarea lui Romulus
Vuia, Ţara Haţegului şi regiunea Pădurenilor, unde Hobiţa este atestată documentar în
anul 1411, iar Uric-ul în 1473. După anul 1918 se va folosi numai denumirea de
Uricani.
După Marea Unire din anul 1918, Uricaniul va cunoaşte şi el acelaşi proces
istoric prin care va trece România interbelică. Va fi abandonată denumirea de Uricani
- Hobiceni, păstrându-se doar cea de Uricani. Sfârşitul celui de-al doilea război
mondial şi intrarea sub regimul comunist controlat direct de Moscova, va duce la
amplificarea procesului de exploatare a resurselor naturale, în principal a cărbunelui.
Consecinţa directă va fi creşterea treptată a populaţiei şi construirea blocurilor de
locuinţe pentru aceştia.
În anul 1964, comuna Uricani este declarată oraş.
Localitatea Uricani cunoaşte o profundă schimbare prin deschiderea
exploatării miniere. Astfel vor veni să lucreze alături de localnici, de autohtoni,
oameni din aproape toate colţurile ţării: maramureşeni, moldoveni, olteni, ardeleni,
bănăţeni, dobrogeni constituind o populaţie eterogenă.
După anul 1964 localitatea Uricani devine un oraş cu o populaţie de peste
4000 de locuitori.
Între anii 1968 – 1970 prin strădania preotului Bociat Lucian şi a păstoriţilor
săi jertfeinici se construieşte o nouă biserică, pe locul celei vechi, de dimensiuni mult
mai mari în care sătenii şi orăşenii, ca o singură familie, să se poată ruga.
În actuala biserică generaţii de-a rândul s-au unit în simţire şi rugăciune la
toate evenimentele parohiei. Hramul ei este „Înălţarea Domnului”, prilej în care, la

Monumentul Eroilor din incinta cimitirului se fac înălţătoare rugăciuni pentru toţi
eroii neamului, cât şi pentru toţi ctitorii, slujitorii şi jertfitorii Sfintei Biserici.
Hramurile sau nedeile din orașul Uricani sunt manifestări specific creştinești şi
românești, evenimente ce prilejuiesc întâlnirea multor creştini din diverse localităţi,
fiind un mod concret în care se realizează acel climat de pace, armonie şi comuniune,
prin care s-a menţinut şi unitatea de credinţă şi de neam, de lege românească.
Localnicii, dar şi locuitorii din oraşele şi municipiile învecinate se adună la
cele două nedei ale orașului Uricani: în localitatea Câmpu lui Neag, în prima sâmbătă
(Sâmbăta Tomii) se după Paște și pe muntele Tulişa (de Sfântu Ilie) la o nedeie
(„Nedeia de pe muntele Tulişa”, loc unde se află un monument dedicat luptătorilor
români care au contribuit la spargerea frontului. Monumentul ridicat pe muntele
Tulişa află la altitudinea de 1782 m.) unde sărbătoresc la o mare petrecere
câmpenească.
Proveniţi din diverse părţi ale ţării, unii dintre cei nou veniţi vor aduce cu sine
şi credinţele lor, iar alţii, în număr destul de redus, îmbrăţişându-le pe parcurs.
După anul 1990 viaţa religioasă, în ciuda multor greutăţi de ordin material sau
social, a cunoscut o continuă ascensiune spre Dumnezeu, contribuind la crearea unui
micro-climat ecumenic de pace, de toleranţă, de unitate în diversitate.
1.3. Considerații generale


Orașul Uricani este situat în partea de sud-vest a Depresiunii Petroşani,
județul Hunedoara, la poalele versanților sudici ai munților Retezat şi a
versanților nordici ai munților Vâlcan;



În anul 1964, comuna Uricani devine orașul Uricani prin Decretul 798
din 17 Decembrie 1964 privind modificarea anexei la Legea nr. 3/1960
pentru îmbunătațirea împărțirii administrative a teritoriului Republicii
Populare Române publicat în Monitorul Oficial al României și intrat în
vigoare la data de 18 Decembrie 1964;



Coordonatele geografice ale acestui teritoriu sunt: - meridianul de
23°25' longitudine estică şi paralela de 45°45' latitudine nordică faţă de
meridianul Greenwich;



Este străbătut de la Vest spre Est de Jiul de Vest;



Are o altitudine de 650 – 750 m deasupra nivelului Mării Negre;



Se situează în primele 10 orașe ale Românie cu sufrafață teritorială
ocupată – 25.141 ha;



Stema orașului:



Cod poștal 336100;



Brandul turistic al orașului Uricani (înregistrat la OSIM);



Face parte din cadrul Carpaţilor Meridionali, ramura sudică, orașul
Uricani fiind situat în vestul ”Depresiunii tectono – erozive Valea
Jiului sau Petroşani”;



Localitatea este dominată de culmile montane ale munților Tulișa,
Retezat şi Vâlcan, cu o deschidere largă spre est şi tot mai îngustă spre
vest (spre masivul Retezat și Creasta Ostea din munții Vâlcan);



Oraşul Uricani are în subordine administrativă două localităţi: satul
Câmpu lui Neag (atestată documentar din 1493) şi satul Valea de
Brazi;



Fus orar : UTC +2 ;

1.4. Căile de acces
1.4.1. Căile rutiere
La nivel zonal, accesul spre orașul Uricani se realizează prin intermediul DN
66A (modernizat până în punctul turistic Câmpușel și în curs de modernizare spre
Băile Herculane). Pe raza localităţii există un drum judeţean, DJ 672 C având o
lungime de 15 km, din DN66A spre motelul Valea de Peşti ce face legătura cu
localitatea Runcu (Gorj), 25 de drumuri vicinale în lungime totală de 78.445 m şi o
lăţime medie de 3m, iar în interiorul oraşului există 13 străzi betonate cu trotuare
aferente precum şi 5 străzi de legătură.
La nivel județean legăturile cu localitățile din afara județul Hunedoara se
realizează prin intermediul drumului European E 79, ce traversează județul
Hunedoara de la Sud la Nord.
1.4.2. Transportul în comun
Transportul în comun este asigurat, pe toate liniile din Depresiunea Petroșani,
de compania ZMK.SA, care asigură transportul de persoane între localitatea Petroșani
și orașul Uricani, la intervale de 10 minute plecări / sosiri și între localitățile Lupeni și
Câmpu lui Neag, la interval de o oră, având un program de funcționare între orele
06.00 – 22.00. Transportul este asigurat de către compania cu microbuze.

Harta căilor rutiere în județul Hunedoara.

Analiza rutei ce traversează Valea Jiului de la Est la Vest, adică Petrila –
Petroșani – Uricani – Câmpu lui Neag, a făcut obiectul inițierii unui proiect Linia
verde, ce va fi funcțional în viitor și va asigura transportul persoanelor cu autobuze
ecologice.
1.4.3. Accesul feroviar
Deși nu dispune de o stație de călători CFR, orașul are o cale ferată industrială,
în exploatare pentrul transportul cărbunilor extrași din subteranyul Exploatării
Miniere Uricani (actualmente în închidere), iar rolul liniei de cale ferată trebuie
subliniat totuși în contextul asigurării transportului de marfă de la și înspre operatorii
economici din zonă, iar poate în viitor, odată cu dezvoltare stațiunii turistice și
creșterea numărului de vizitatori se va construi o stație pentru călători.
Cea mai apropiată stație de călători CFR se află în orașul Petroșani, la distanța
de 27 km.
1.4.4. Acces aerian
Cel mai apropiate aeroporturi de orașul Uricani sunt :
-

Aeroportul din Sibiu, aflat la 195 km;

-

Aeroportul di Craiova, aflat la 180 km;

-

Aeroportul din Timișoara, aflat la 225 km.

1.5. Infrastructura edilitară
Alimentarea cu apă
În perioada 1964 – 1967 s-a executat și pus în folosință lacul de acumulare de
la Valea de pești, lucrare ce a avut ca scop alimentare cu apă potabilă a orașelor aflate
în Depresiunea Petroșani: Uricani, Lupeni, Vulcan, Petroșani, conturându-se astfel un
sistem unic de alimentare cu apă potabilă cu o lungime 54,9 km.
Rețeaua de alimentare și distribuția existentă la nivelul orașului Uricani este
administrată de SC Apa Serv Valea Jiului SA – singurul operator zonal în domeniul
alimentării cu apă potabilă și al epurării apelor uzate – este formată din conductă
dublă de aducțiune și transport D 800 mm.
Pentru

oraşul Uricani, principalele surse de apă din care se asigură

alimentarea cu apă potabilă sunt: surse de suprafaţă din lacul de acumulare Valea de
Peşti (pârâurile Valea de Peşti, Lazăru şi Buta) surse subterane, captările Topliţa şi
Pârâul Rece.

Valori ale parametrilor analizați pentru apa potabilă. Sursa : http://www.asvj.ro/

Apa tratată la Staţia de Tratare Valea de Peşti este transportată printr-un sistem
de reţele de aducţiune şi înmagazinată în 2 (două) rezervoare având 2x1500=3000 mc
capacitate de înmagazinare.
Apa captată de la Topliţa şi Pârâul Rece este tratată prin clorinare locală iar
cea de la pârâurile Lazăru şi Buta nu este tratată, fiind apă brută pentru suplimentarea
debitului în barajul Valea de Peşti/Staţia de Tratare a apei Valea de Peşti.

Precizăm că la nivelul Văii Jiului procentul de acoperire al serviciului de
apă/apă uzată este de 90%.
Staţia de tratare a apei Valea de Peşti a fost pusă în funcţiune în anul 1970 şi
are o capacitate de tratare de 1200 l/s. Statia de tratare a fost reabilitată în anul 2014 şi
asigură parametrii de potabilitate impuşi de lege.
TIPURI DE UTILIZATORI

POPULAŢIE

UNITĂŢI

Nr. racordate la retea
alimentare cu apă

CASE PARTICULARE
(nr. contracte , în toate cartierele oraşului)

370

Contracte individuale la blocuri
Contracte cu asociaţiile de proprietari şi locatari
AGENŢI ECONOMICI

3.246
1
171

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, piaţă,
unitatea de pompieri)

14

TOTAL

3.802

Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 54,9 km şi a fost pusă în
funcţiune eşalonat începând cu anul 1970. Nu mai există cişmele pe reţeaua de
distribuţie a apei potabile.
Canalizarea apelor pluviale și uzate
În prezent, orașul Uricani dispune de o rețea de canalizare pluvială având
diametre de D 30-40-50-60-70 cm care preia apele pluviale de pe străzile laterale,
precum și din zona centrală și le dirijează către colectorul principal care se descarcă,
după filtrare și epurare la staţia de epurare Uricani (cu trepte de tratare mecanică şi
biologică) în râul Jiul de vest. În prezent, reţeaua de canalizare a apelor uzate
menajere are o lungime de 12,1 km şi un nr. de 3.055 racorduri.
Autoritatea locală va implementa proiecte de extindere a reţelei de canalizare
în zonele nedeservite de canalizare (ex. Valea de Brazi, Firizoni şi Câmpu lui Neag
etc.). În cadrul proiectelor de extindere a canalizării menajere vor fi cuprinse şi
reţelele de canalizare pluvială necesare pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.
Reţeaua de canalizare a apelor pluviale din oraşul Uricani este în administrarea
Autorităţii Locale care are calitatea de Autoritate Contractantă şi Beneficiar a
proiectului de modernizare a străzilor din oraş.
SC Apa Serv Valea Jiului SA asigură colectarea, transportul și epurarea apelor
menajere și industriale prin sistemele de canalizare din Valea Jiului, acestea însumând
aproape 70 km lungime, la stația de epurare a apei uzate Dănuțoni,
Energia electrică

Operatorul și deținătorul rețelelor de distribuție și furnizare a energiei electrice
în orașul Uricani este SC ENEL SA.
Orașul este alimentat cu energie electrică din sistemul național de la stația de
transformare Uricani, echipată cu două stații transformatoare 110/20 kV.
Conform datelor puse la dispoziție de Primăria orașului Uricani, consumul de
energie al instituțiilor publice (sediul primăriei, instituții de învățământ – un liceu,
două școli, două grădinițe) a fost în anul 2017 de

XXX KVh.

Iluminatul public
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de
aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune
subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri
de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de
comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.
Orașul Uricani dispune de un sistem de iluminat public stradal, alimentat
aerian, prin cabluri montate pe stâlpi de beton, inclusiv pe străzile vicinale.
Reţeaua de iluminat public din oraşul Uricani aparţine Primăriei orașului
Uricani.
În proporție de 10 % iluminatul stradal este acoperit prin utilizarea panourilor
fotovoltaice, Primăria Uricani având în derulare sau în curs de aprobare proiecte de
modernizare, dezvoltare și reabilitare de noii capacități de producere a energiei
electrice pentru iluminatul public cu obiectiv principal valorificarea energiilor verzi
(energie solare, fotovoltaică, eoliană).
Denumire

An 2010

An 2011

An 2012 An 2014

An 2019

Stâlpi de iluminat aparţinând
Primariei Uricani

378

430

550

600

800

Corpuri de iluminat

378

430

550

600

800

Sursa: Primăria Uricani

În preajma sărbătorilor de iarnă și a celor pascale, în orașul Uricani se
amenajează iluminatul stradal în funcție de specific, cu mențiunea că decorurile
luminoase sunt ale primăriei.
Toate cele 800 corpuri de iluminat sunt de tip LED.
În ceea ce priveşte consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru
instituţiile importante şi în acelaşi timp mari consumatoare de energie, se observă o

tendinţă de scădere a consumului. Acest lucru presupune luarea unor măsuri de
optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi
eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unităţi.
Tipuri de utilizatori

Consumuri anuale (kwh)
2013

Primărie
70.000
Casa de cultură
15.000
Unitatea de asistenţă medico
- socială
15.000
100.000
TOTAL

2014

2019 estimat

58.000
12.500

50.000
10.000

11.700
82.200

7.000
67.000

Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oraș Uricani. Sursa: Primăria URICANI

Energia termică
În prezent oraşul Uricani nu este alimentat cu energie termică, întrucât
sistemul care era utilizat până în anul 2006 era foarte vechi, pe bază de combustibil
solid – cărbune, centralele termice având un grad ridicat de uzură fizică şi morală, iar
nivelul de poluare crescuse mult peste normele permise, conform normativelor în
domeniu. Pentru a rezolva această importantă problemă, autoritatea publică locală a
ales soluţia optimă, respectiv cea de înlocuire a sistemului de alimentare cu energie
termică al oraşului Uricani, prin transformarea centralelor termice în puncte termice.
Primăria oraşului Uricani are elaborată documentaţia tehnico-economică necesară
realizării acestei lucrări.
Alimentare cu gaze
Prin HG 98/1999 privind înființarea distribuțiilor de gaze naturale în unele
localități din țară, precum și extinderea consumului de gaze naturale la gospodăriile
populației, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 71/22.02.1999, s-a aprobat
distribuția de gaze naturale în orașul Uricani.
Orașul Uricani dispune de o rețea de peste 15 km de conducte care asigură
alimentarea cu gaze naturale a aproximativ 70% din gospodării/unități locative/șa.
Furnizarea gazelor naturale este asigurată de E.on Gaz România.
Începând cu 2007 marea majoritate a populaţiei a fost racordată la reţeaua de
gaze naturale, excepție făcând gospodăriile individuale din Valea de Brazi şi Câmpu
lui Neag, cât şi zona limitrofă a oraşului Uricani.
Încălzirea pe lemne

Gospodăriile individuale din Valea de Brazi şi Câmpu lui Neag, cât şi zona
limitrofă a oraşului Uricani folosesc ca şi combustibil pentru încălzirea locuinţelor
lemnul.
Telecomunicații
Pe teritoriul oraşului Uricani funcţionează un Oficiu Poştal, aparținând de
Poșta română. Oraşul este conectat la serviciile de telefonie fixă Telekom,
RCS&RDS, UPC, iar serviciile de telefonie mobilă ce au acoperire corespunzătoare
pentru toate zonele din localitate sunt Vodafone, Orange, Telekom, RCS&RDS și
UPC. Internetul este oferit de SC Electrosim SA prin fibră optică și de rețelele de
telefonie mobilă.
Spațiul media are o importanță zonală, în orașul Uricani fiind recepționate
emisiile posturilor locale de radio și Tv – Mondo, Kapital, Parâng, Național Fm și
Kiss Fm ce emit din orașul Petroșani, aflat la 27 km, care difuzează programe
producție proprie – Tv 80 % și radio 60 %.
Servicii de salubrizare
În acest moment în orașul Uricani își desfășoară activitățile de colectare și
transport a deșeurilor menajere, colectate de la populația orașului SC PregoTerm SA
din orașul Vulcan.
Autoritățile locale din orașul Uricani fac eforturi în ceea ce privește aplicarea
legislației privind protecția mediului, precum și oferirea unei educații ecologice
tuturor locuitorilor orașului.
1.6. Cadrul natural
Elementele orașului Uricani ce definesc localitatea ca potențială stațiune
turistică, sunt cadrul natural, factorii ambientali și dotarea adecvată ce pot îndeplini
funcții turistice (odihnă, recreere, agrement, practicarea unor sporturi, organizarea
turismului științific și de afaceri) la un nivel superior de satisfacere a cerințelor pieței
turistice.
Prin valoarea lor: munții, vegetația, lacurile, bioclimatul montan, factorii
naturali ambientali și așezarea localități la limita și în apropierea a trei parcuri
naționale: Retezat, Defileul Jiului și Domogled – Valea Cernei, impun caracterul de
stațiune de interes local a orașului Uricani
Clima

Având în vedere aşezarea localităţii în cadrul depresiunii şi al ţării, pot fi
observate diferenţieri în toate elementele climatice în raport cu alte regiuni. Caracterul
depresionar favorizează acumularea şi stagnarea aerului rece, care determină
frecvente inversiuni de temperatură chiar şi între unităţile de relief cu altitudini
reduse. Vara, încălzirile sunt mai puternice datorită circulaţiei reduse, astfel că
amplitudinile termice zilnice şi anuale vor fi diferenţiate faţă de alte regiuni.
Clima este continental moderată, cu temperaturi medii multianuale de tipul
climatului montan, fără geruri mari iarna şi călduri caniculare vara. Temperaturile
medii anuale variază în jurul a 5,1°C.
Evoluţia temperaturii aerului în cursul anului este determinată de variaţia
anuală a radiaţiei solare şi de regimul circulaţiei atmosferice având un maxim în iulie
de 14,5°C şi un minim în ianuarie de –5,2°C.
Mediile lunare multianuale ale temperaturii anului sunt prezentate în tabelul
următor:
Nr.
Ctr.
1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Media
lunară

-4,5

-2,3

2,2

7,1

11,6

15

16,7

15,9

12,1

7,4

2,4

-2,0

6,8

2

Luna /
Stațiunile
Uricani
Stația meteo
Parâng

-5,8

-4,8

1,9

7,1

10,4

12,4

12,3

9,1

5,1

-0,9

-3,7

3,4

3

Mediu

-5,2

-3,5

-2,3
0,05

4,5

9,4

12,7

14,5

14,1

10,6

6,2

0,8

-2,8

5,1

Media anuală a temperaturilor (C°)

Vara, în timpul nopţilor senine şi cu o circulaţie locală redusă, desfăşurarea
proceselor radiative conduce la răcirea aerului de deasupra versanţilor şi la creşterea
densităţii acestuia contribuind la deplasarea lui spre partea inferioară a văii unde
formează “lacul de frig” care stagnează pe fundul depresiunii în tot timpul nopţii şi
dispare după răsăritul soarelui.
Un aspect care influenţează fenomenul de inversiune termică îl reprezintă
nebulozitatea. Iarna, stratele de nori invadează formele joase depresionare permiţând
stabilirea unui gradient normal la 800 m altitudine de plafonul noros ce favorizează
formarea unui strat cu temperatură inversă. În regimul anual al umezelii relative a
aerului se constată un maxim principal în luna decembrie (93%) când temperatura
aerului este scăzută, iar minimul principal se înregistrează în martie-aprilie (77%).
Precipitaţiile atmosferice scad în medie de la vest spre est şi cresc cu
altitudinea. Precipitaţiile au un ritm neregulat, sunt ambudente, media anuală fiind
între 800 mm – 9000 mm.

Nr.
Ctr.
1
2
3

Luna /
Stațiunile
I
II
III
IV
V
VI
VII
Uricani
37,1 34,4 41,8 51,6 80,3 96,4 61,8
Stația meteo
Parâng
61,9 49,9 58,7 107 93,8 124,2 64,6
Media
49,5 42,4 50,2 79,3
87
103
63,2
Media anuală a precipitațiilor atmosferice (mm)

VIII
61,8

IX
54,7

X
52,2

XI
44,4

XII
41,3

Media
anuală
693,7

64,6
63,2

66,4
60,6

84,1
68,2

66,4
55,4

55,6
48,5

951,5
822,6

Regimul precipitaţiilor este influenţat în mod direct de condiţiile de relief,
respectiv de caracterul depresionar al regiunii. Cantitatea medie a precipitaţiilor este
de 693,7 mm/an la staţia meteorologică Petroşani. Cea mai mică cantitate de
precipitaţii cade în luna februarie – februarie de 34,4 mm determinată de faptul că în
această lună precipitaţiile sunt de natură frontală, ele cazând din norii formaţi în
cadrul inversiunilor de temperatură ce produc rareori precipitaţii şi acestea în cantităţi
foarte reduse. Cantitatea maximă de precipitaţii căzute în 24 de ore s-a înregistrat la
data de 21 iunie 1952, respectiv de 107,0 mm determinată de puternica dezvoltare a
norilor, de procesele frontale şi de convecţia termică dezvoltată. C
Curenţii de aer sunt neregulaţi, predominând din direcţia S-E şi N-E, cu o forţă de
gradul 4 - 5. Vânturile cele mai frecvente sunt cele dinspre sud-vest (16,5%) urmate de
vânturile calde din sud-est (14%). Intensitatea cea mai mare o au vânturile din vest,
mai puţin frecvente (4%) care provoacă adesea pagube prin doborârea sau ruperea
arborilor din fondul forestier.
Hidrografia
Culmile înalte ale Retezatului și Vâlcanului, alternanța sezoanelor și distribuția
și transportul de către mase de aer a precipitațiilor au dus la crearea unei reţeaua
hidrografice tributară Jiului de Vest, care adună apele ce curg perpendicular pe
direcţia acestuia. Aceşti afluenţi îşi au originea în masivele montane din această zonă,
strecurându-se printre pantele dealurilor până la confluenţa cu Jiul.
Jiul de Vest curge paralel cu creasta principală de sud a Munţilor Retezat şi
măsoară 51,4 km; bazinul său ocupă o suprafaţă de cca 534 km³. Jiul de Vest se
formează la est de pasul Jiu – Cerna din pârâurile Soarbele şi Şarba. După un scurt
parcurs la suprafaţă, apa Jiului de Vest, a cărei albie mai poartă numele de Scocu
Jiului, intră într-un sector cu albie seacă. Scocu Jiului primeşte apă numai din
pârâurilele care vin din sud: Şarba, Ştirbu, Ursu, Bou, Garbovu cu izvoarele în Munţii
Vâlcan; din nord (Piule – Iorgovanu) văile sunt seci. Jiul de Vest are apă permanentă
începand de la gura văii Boului. De la gura Butei, în apropiere de care ia sfarşit

domeniul calcarelor, Jiul de Vest primeşte din Munţii Retezat o serie de afluenţi
ănsemnaţi: Buta, Valea Măriii, Urseasca, Topliţa, Pilugu. Din Munţii Vâlcan vin mai
mulţi afluenţi, între care Răstovanul, Paraul Mare, Valea de Peşti (Arcanu).
În zona piemontană, afluenții Jiului de vest au săpat în roca sedimentară și au
format un număr de 12 cascade: Bulz, Sterminos, Valomir, Andrioni, Firizoni, Lazăru
și cascadele din Valea Mării ce au înălțimi cuprinse între 6 și 34 m. frumusețea lor
este dată de debitul de apă și de sezonalitate, fiind vizitate de un număr mare de
turiști.
De la confluenţa cu Pilugul, Jiul de Vest curge printre munţii Tulişa şi Vâlcan,
pană la Iscroni, primind numeroşi afluneţi de pe ambii versanţi. La Iscroni (551 m)
Jiul de Vest şi Jiul de Est, cu izvorul în Munţii Şureanu, formează Jiul.
Pe ambii versanţi Jiul primeşte numeroşi afluenţi scurţi, dar cu debit constant,
alimentaţi de ploile şi zăpezile culmilor înalte de unde izvorăsc. În funcţie de
frecvenţa afluenţilor, pe ambele părţi, Jiul are un bazin simetric. Densitatea reţelei
hidrografice este foarte ridicată variind între 0,80-0,90 km/h.

Alimentarea cu apă potabilă şi industrială a oraşului Uricani are ca sursă Lacul
de acumulare Valea de Peşti cu un volum util de 4,5 milioane mc, cu o lungime de 2,5
km şi suprafaţa de 10 ha, fiind amplasat la 8 km de oraşul Uricani, la o distanţă de 300
m de drumul DN66A.
Masivul Retezat reprezintă un fenomen unic în întregul lanţ carpatic, prin
înfăţişarea alpină, dar şi prin numărul şi mărimea lacurilor. Aici sunt prezente toate
superlativele Carpaţilor cel mai mare număr de lacuri (85), cel mai adânc lac
(Zănoaga - 29 m) şi cel mai întins lac (Bucura, aproximativ 10 ha).

Pe teritoriul orașul Uricani își au existența două lacuri antropice: Lacul de
acumulare de la Valea de pești și Lacul de la Câmpu lui Neag, acestă formându-se în
locul fostei Cariere de exploatare a huilei de la Câmpu lui Neag.

Lacul de la Câmpu lui Neag. Foto: Robi Dorodics

Lacul de la Câmpu lui Neag este locul în care administrația orașului Uricani
pregătește un proiect de exploatare turistică a zonei prin construirea și dezvoltarea
unui Aqua Park
Solurile
Caracteristica generală a acestei zone depresionare o constituie prezenţa a
două mari blocuri granitice şi granodioritice, unul mai puternic, dezvoltat pe direcţia
crestei principale de nord şi altul mai restrâns, întins în parte în lungul crestei
principale de sud. Granodioritul sau “granitul de Retezat” prezintă în spărtură aspect
cristalin de culoare albă, dur, având încrustaţii cu mică sclipitoare. Stâncăriile marilor
piscuri sunt alcătuite din această rocă. Şisturile cristaline se dezvoltă în fâşie continuă
intercalate între fâşiile de granodiorit.
Factorii care imprimă caractere generale ale învelișurilor de sol sunt relieful
acestei zone, roca de solidificare, vegetația, precum și situarea geografică a regiunii
într-o zonă de tranziție a climatului depresionar cu influențe montane ce imprimă o
serie de trăsături specifice solurilor ce aparțin acestei grupe pedologice.
În depresiunea Petroșani, în văi şi în luncile rîurilor unde procesul de
sedimentare este permanent în dinamică se formează solurile dinamomorfe (care se
formează pe sedimente contemporane). Solurile care traversează arealele solurilor

automorfe şi se îmbogăţesc cu parcele fine de argilă şi cu sescvioxizi (Fe2O3, Al2O3,
etc), devin iluviale (de acumulare).
Predomină cernoziomurile de culoare neagră, solurile brune şi podzolurile
legate de porţiunile forestiere.
Redzinele se formează pe calcare şi marne, atît sub influienţa asociaţiilor
ierboase de stepă, cît şi de pădure. Procesele pedogenetice se produc doar în stratul
alterat de la suprataţa rocilor calcaroase. Profilul solurilor redzinice este tipul fără
orizontul de tranziţie B. Orizontul superficial are caracter molic-humificat, structurat,
uneori scheletic, suportat de rocă.
Solurile deluviale se formează la baza versanţilor şi în văi pe contul parcelelor
neselectate, transportate de torenţii de scurgere. Profilul acestor soluri constă din
straturi de material solificat ( humificat, structurat) mai mult sau mai puţin
transformat de procesele pedogenetice actuale locale. Aceste soluri sunt foarte
profunde, humificate şi bine structurate. În funcţie de caracterul materialului iniţial
solurile deluviale pot fi molice sau ocrice.
Solurile de pădure se formează în condiţii de silvostepă şi sub păduri de
foioase însoţite de un covor ierbos. Se caracterizează prin faptul că stratul de sol are o
grosime mică şi conţine o cantitate mică de humus. Solurile de pădure se divizează în
două tipuri : cenuşii de pădure şi brune de pădure.
Solurile brune de pădure se formează sub pădurile de fag sau de brad. Au un
profil slab diferenţiat în orizonturi genetice. Culoarea lor este brun-deschisă uneori
roşcată, structura glomelurală, cu o compoziţie mecanică uşoară. Regimul hidric este
suficient. Solurile nu conţin carbonaţi şi sunt favorabile pentru plantaţiile de pomicole
şi soiurile de tutun aromat.
Formaţiunile terţiare de aici cuprind numeroase strate de cărbuni superiori ce
au contribuit la dezvoltarea uneia dintre cele mai puternice industrii carbonifere din
ţară.
Vegetația și fauna
Flora ocrotită din zona Uricani este reprezentată de 1.040 de specii de plante,
speciile lemnoase fiind incluse în areale protejate sau declarate monumente ale
naturii.
Retezatul este renumit şi pentru bogaţia florilor lui multicolore: primula cu
flori liliachii şi purpurii, ghinţura albastră sau galbenă, călţunul-doamnei sau

cerentelul, nu-mă-uita ş.a. Se întâlnesc şi plante rare,unele ocrotite prin lege, cum ar
fi: floarea de colţ (Leontopodium alpinum), papucul-doamnei, sângele-voinicului, etc.
Grija faţă de floră şi faună – unele dintre ele considerate monumente ale
naturii – au dus la crearea Parcului National Retezat din masivul cu acelasi nume (cu
o suprafaţă de 13.000 ha). Înăuntrul lui aceste ,,bijuterii ale naturii” sunt ocrotite de
lege, iar exploatările forestiere, păşunatul, vânatul şi pescuitul sunt interzise.
În jurul localităţii predomină, atât pe versanţii sudici cât şi pe cei nordici
pădurile de fag, care în unele locuri, vegetează cu alte specii lemnoase: bradul,
molidul, pinul, lariţa, paltinul de munte, frasinul, carpenul, mesteacănul ce formează
pâlcuri mai întinse în partea inferioară a pădurii de fag.
În făgete şi în zona piemontană sunt întâlniţi numeroşi arbuşti: cununiţa,
caprifoiul, alunul, socul, păducelul şi diferite specii de mur. În zonele defrişate prin
tăieri se instalează zmeurişul, iar în poiene şi liziera pădurii se găsesc zone întinse de
merişor şi afin.
Şi lumea plantelor inferioare au o bună reprezentare astfel: pe scoarţa fagilor
întâlnim licheni de genurile Parnelia şi Lecanora, muşchii formează adevărate
covoare, iar ferigile bordeiază pâraiele de munte. Ciupercile cum ar fi: bureţii de fag,
pitoanca, iuţari, crăiţele, gălbiorii, ghebele şi altele îi determină pe orăşeni să
părăsească oraşul în căutarea lor.
Specific pădurilor de munte sunt: cocoşul de munte, ierunca, găinuşa de
munte, mierla gulerată, sturzul de piatră, ciocănitoarea neagră, corbul, cerbul, râsul,
ursul brun, jderul de pădure. Au mai fost semnalate exemplare de bufniţă. Dintre
răpitoarele de zi amintim gaia roşie şi specii de ulii de genul Accipiter. În afara
speciilor amintite mai semnalăm prezenţa următoarelor specii: bursucul, lupul, vulpea,
pisica sălbatică, dihorul, nevăstuica, mistreţul, veveriţa, şoarecele de pădure, iepurele,
specii de lilieci şi ariciul.
Fauna ocrotită este reprezentată prin 19 specii, respectiv: ursul, lupul, vulpea,
mistreţul, capra neagră, râsul, pisica sălbatică, cerbul, căpriorul, veveriţa, iepurele
comun, jderul de copac, vidra, viezurele, nevăstuica, hermina, şoarecele gulerat şi
lupul.
Mândria Retezatului o constituie populaţia de capre negre. Alte animale rare şi
protejate de lege: lupul, râsul, acvila de munte (cea mai puternică pasăre răpitoare din
ţară), cocoşul de munte.

1.7. Cadrul socio – economic
În analiza cadrului socio – economic se vor prezenta și analiza caracteristicile
unor indicatori ai potențialului endogen (număr de locuitori, suprafețe administrative),
indicatori ai capitalului uman (densitatea populației, unitățile de învățământ, numărul
de cadre didactice) ponderea populației active în total populație, număr de medici,,
așezăminte culturale (nivelul activităților cultural – educaționale și recreative din
spațiul public), a activităților economice (număr de agenți economici, analiza
activității economice la nivelul orașului).
Potențialul endogen
Conform ”Recensământului populației și a locuințelor” efectuat în anul 2011,
populația orașului Uricani se ridică la 9290 de locuitori, în scădere față recensământul
anterior din anul 2002, când se înregistraseră un număr de 10.227 locuitori.

Grupa de vârstă

Nr. persoane

Procent %

sub 5 ani
5 – 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-34 ani
35-49 ani
50-59 ani
60-64 ani
65-74 ani
75-84 ani
peste 85 ani

395
573
707
724
884
1534
2351
1144
353
414
175
36

4,25%
6,17%
7,61%
7,79%
9,51%
16,51%
25,31%
12,31%
3,80%
4,46%
1,88%
0,38%

TOTAL POPULAȚIE

9290

100%

Populația din orașul Uricani pe grupe de vârstă. Sursa: Recensământul populației 2011

După ultima statistică a INSSE, cea din 2017, în orașul Uricani locuiesc un
număr de 9659 de persoane, din care 4870 de sex masculin și 4789 de sex feminin.
Majoritatea locuitorilor sunt români (90,25%). Principalele minorități sunt cele
de maghiari (2,8%) și romi (1,93%). Pentru 4,88% din populație, apartenența etnică
nu este cunoscută.

Uricani – Evoluție demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - INSSE

Multitudine de culte și lăcașurile de culte acociate acestora transpune
libertatea de conșțiință, gândirea și religiile, ceea ce constituie unul din drepturile
fundamentale ale omului.
Dreptul la libertatea de religie este unul dintre primele drepturi fundamentale
recunoscute la nivel internațional, constituind o poziție cheie în toate actele, acțiunile,
și proiectele desfășurate în domeniul drepturilor omului de către autoritatea publică
locală

Din

punct

de

vedere

confesional,

ortodocși (82,07%), dar există și minorități

majoritatea

locuitorilor

sunt

de penticostali (4,71%), romano-

catolici (3,27%), reformați(1,5%) și martori ai lui Iehova (1,03%). Pentru 5,37% din
populație nu este cunoscută apartenența confesională.
Biserici
Înălțarea Domnului
Mailat
Adormirea Maicii domnului
Uricani
Sfinții Apostoli Petru și Pavel (Greco-Catolică)
Uricani
Sfântu Gheorghe
Valea de brazi
Sfinții Arhangheli Mihai și Gavrilă
Câmpu lui Neag
Mânăstirea de la Câmpu lui Neag
Câmpu lui Neag
Schitul Pleșa
Câmpu lui Neag
Reformată (Calvin)
Uricani
Din Bulzu
Uricani
Tabel biserici în localitatea Uricani. Sursa: www.biserici.org

1870
2010
2008
1937
1992
1998
2015
2008
1969

Populația activă stabilă a orașului Uricani este reprezentată și prin singurul
indicator ce indică potențialul uman al forței de muncă în funcție de nivelul instituției
de învățămât absolvite. (Sursa: INSSE)

Suprafața administrativă
Oraşul Uricani ocupă o suprafaţă de 25141 hectare (3,55% din suprafaţa totală
a Judeţului Hunedoara), din care cea mai mare suprafaţă (69,24%) o reprezintă
pădurile şi alte terenuri forestiere.
După forma de proprietate, terenul agricol este deţinut în proporţie de peste
6,21% de proprietari privaţi, în timp ce terenul neagricol este deţinut într-o proporţie
de peste 34,26 % de stat.

Specificaţie

Teren agricol
ha

Proprietate publica a UAT
Proprietate privată a UAT
Proprietate privată
TOTAL

Teren neagricol

%

1561
5018
6579

6,21%
19,96%
26,17%

ha
8612
94
9856
18562

%

Împărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate. Sursa – INSSE

34,26%
0,37%
39,20%
73,83%

Total
ha
8612
1655
14874
25141

Din punct de vedere al evoluţiei terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeţei
administrative a oraşului s-a menţinut constantă după cum se poate observa din datele
prezentate mai jos.

Categorie de folosinţă

Suprafaţa (ha / km)
An 2014

An 2013

An 2012

An 2011

An 2010

Teren agricol, din care:
- arabil
- pășuni și fânețe
- vii și livezi

6579
120
6459
-

6579
120
6459
-

6579
120
6459
-

6579
120
6459
-

6579
120
6459
-

Păduri si alte terenuri cu
vegetaţie forestieră

17440

17440

17440

17440

17440

Ape şi bălți
Teren intravilan
Drumuri (km)
Neproductiv
Suprafaţa totală

85
614
233
190
25141

85
614
233
190
25141

85
614
233
190
25141

85
614
233
190
25141

Evoluția terenului pe categorii de folosință. Sursa – INSSE

Suprafaţa agricolă totală este alcatuită din păşuni şi fâneţe în cea mai mare
parte – 6.459 ha 25,69%) şi arabil 120 ha (0,48%).
Fondul forestier acoperă 17.440 hectare, ocupând locul I in structura suprafeţei
administrative a oraşului (69,37% din totalul suprafeţei administrative) şi este
reprezentată de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră.
Luciul de apa care se află pe întinderea oraşului Uricani este de 85 hectare,
reprezentând 0,34 % din suprafaţa totală a oraşului şi este alcătuit în principal din
barajul de acumulare Valea de Pești și lacul Câmpu lui Neag.

85
614
233
190
25141

Infrastructura de învățământ
Pe raza orașului Uricani, la nivelul anului 2018 – 2019 funcționează:
Nr.
Ctr.

Unitate de învățământ

Adresa

1

Liceul Tehnologic Retezat
Uricani (Unitate de
învățământ cu personalitate
juridică)
Școla gimnazială nr. 2
Uricani (Structură
arondată)
Școala primară Câmpu lui
Neag (Structură arondată)

Str.
Republicii,
nr 16

2
3

Str.
Muncii,
Nr. 12
Str.
Câmpu lui
Neag
Str. Aleea
Jiului Nr.
9

Grădinița cu program
normal nr. 1 (Structură
arondată)

4

Acreditată Învățământ
public /
privat
Acreditat
Public

Acreditat

Public

Acreditat

Public

Acreditat

Public

Nivel de
educație
Preșcolar,
Primar,
Gimnazial,
Liceal
Preșcolar,
Primar,
Gimnazial
Preșcolar,
Primar
Preșcolar

Infrastructura de învățământ din orașul Uricani în anul 2019

Situația populației școlare pe niveluri de educație în orașul Uricani se prezintă
astfel:
Anul școlar 2018 - 2019
1 Copii înscriși la grădiniță
2 Elevi în învățământul primar
Elevi în învățământul
3 gimnazial
4 Elevi în învățământul liceal
Elevi în învățământul
5 profesional
Total elevi
Total cadre didactice
Formele de învățământ și

164 8 grupe
328 17 clase
271 12 clase
195 8 clase
53 3 clase
1011
69

plofilurile educaționale ale Liceul Tehnologic

”Retezat” Uricani sunt orientate cu predilecție spre sectorul turistic:
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La nivelul anului școlar 2018 – 2019 în orașul Uricani activează ..... cadre
didactice, astfel, prin asigurarea unei educații incluzive, de calitate, din perspectiva
potențialului socio – economic, se asigură dezvoltarea competențelor, a competivității
și a capacității de inserție a tinerilor pe piața muncii.
În cadrul Liceului tehnologic ”Retezat” din orașul Uricani funcționează două
secții:


Turism și alimentație;



Fabricarea produselor din lemn,

iar în cadrul Școlii profesionale o secție:


Turism și alimentație, Alimentație publică;



Fabricarea produselor din lemn.

În cadrul învățământului dual (această ultimă formă de învăţământ profesional
se adresează elevilor care au absolvit învăţământul obligatoriu, pentru a obţine
competenţele necesare pentru intrarea pe piaţa muncii, oferindu-le astfel o rută
alternativă de formare. Într-un fel se aseamănă cu şcolile postliceale care formează
profesionişti special pentru piaţa muncii, numai că în loc de o diplomă de absolvire a
12 clase, trebuie să dea dovada absovirii celor 10 clase obligatorii).
1.8. Probleme de mediu și factori de risc
Conștientizarea cetățenilor asupra problemelor crescânde generate de
degradareamediului determină o creștere a interesului față de modalitatea de implicare
în prevenirea și combarea activităților ce contribuie la alterarea cadrului natural,
implicit la afectarea stării de sănătate a populației și compromiterea șanselor de
supraviețuire a generațiilor viitoare.
Nevoia de implicare a cetățenilor în rezolvarea problemelor de mediu, precum
și metodele de loare a deciziilor au determinat administrația unității administrativ –
teritoriale Uricani să se implice și să promoveze măsuri și posibilități de antrenare a
cetățenilor în procesul decizional.

Legislația pentru protecția factorilor de mediu din România include mai multe
direcții, orientate pe fiecare componentă a mediului, de la aspecte globale până la cele
privitoare la : legislație orizontală, calitatea aerului, schimbări climaterice, gestionarea
deșeurilor, calitatea apei, conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate, controlul
poluării și managementul riscului, substanțe chimice periculoase și organisme
modificate genetic, zgomot.
Calitatea apei
Alimentarea cu apa potabilă şi industrială a oraşului Uricani are ca sursa Lacul
de acumulare Valea de Peşti cu un volum util de 4,2 milioane mc, cu o lungime de 2,5
km şi suprafaţa de 10 ha, fiind amplasat la 8 km de oraşul Uricani, la o distanţă de 1
km de drumul DN66A.
Apele menajere şi industriale
Principalele surse de ape uzate din oraşul Uricani provin din:
- activităţi miniere E.M. Uricani de la care provine apa uzată (băi, cantină,
grupuri sanitare);
- activităţi menajere şi sociale;
Aşezarea geografică a oraşului Uricani permite colectarea şi transportul apelor
uzate menajere, industriale şi pluviale spre staţia de epurare în regim gravitaţional.
Apele uzate menajere provin de la :
- populaţie 67% (565 l/sec)
- industrie 33% (280 l/sec)
Staţia de epurare a apelor menajere este amplasată în partea de est a oraşului
Uricani şi cuprinde două trepte de tratare: mecanică şi biologică, având o capacitate
de epurare suficientă debitului actual al apelor uzate menajere.
Apele uzate industriale evacuate în apele de suprafaţă provin din industria
minieră.
Din categoria surselor de poluare industriale, cu tipuri de poluanţi specifici
profilului de activitate se evidenţiază industria miniera de exploatare E.M.Uricani
Calitatea aerului
Calitatea aerului (anul 2005) la principalii indicatori urmăriţi de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Deva este în limita reglementărilor legale, neînregistrânduse depăşiri pentru poluanţii gazoşi şi pulberi în suspensie, poluări accidentale sau
accidente majore de mediu.
Calitatea solului

Calitatea solului este afectată atât din surse antropice cât şi din cauze naturale.
Principalele surse de poluare a solului, în zona Uricani sunt haldele de steril de
la mină, rezultate în urma activităţilor de exploatare, apele de mină care se evacuează
din galeriile existente aici.
Din analiza solurilor din punct de vedere agrochimic, se apreciază că
aproximativ 75-80% din suprafaţa agricolă sunt soluri cu reacţie acidă (pH mai mic de
5,8), soluri care necesită aplicarea amendamentelor calcice.
Cu privire la sol în această zonă întâlnim şisturile cristaline, roci detritice,
cărbuni bruni, roci bitumoase şi concreţiuni biochimice de calcar şi sferosiderite.
Radioactivitatea mediului
Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a
fost înfiinţată în anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea
prevederilor legale privind radioprotecţia mediului.
La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul
Agenţiilor pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica şi metodologică fiind
asigurată de Laboratorul Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din
cadrul ANPM.
Managementul deşeurilor
Oraşul Uricani, s-a asociat cu alte localităţi din judeţul Hunedoara, în vederea
elaborării unui proiect cu finanţare externă, privind managementul deşeurilor urbane.
Astfel, în prezent, în judetul Hunedoara se află în derulare proiectul „Sistemul Integrat
de Management al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”, finanţat prin POS Mediu 20072013. Prin acest proiect au fost achiziţionate pubele necesare pentru dotarea
gospodăriilor din întregul judeţ, containere pentru colectarea separată a materialelor
reciclabile la compactoare şi autospeciale pentru transportarea deşeurilor, vor fi
construite staţii de sortare, transfer şi compostare, urmând să fie închise şi ultimele
depozite neconforme.
În acest moment SC SUPERCOM SA desfăşoară activităţi de colectare şi
transport deşeuri menajere, deşeurile colectate de la populaţia din Uricani fiind
transportate la Rampa Petroșani, pentru selectarea acestora. Autorităţile locale din
oraşul Uricani fac eforturi în ceea ce priveste aplicarea legislaţiei privind protecţia
mediului, precum şi oferirea unei educaţii ecologice tuturor locuitorilor oraşului.

Sursele de deşeuri din Uricani sunt: deşeuri menajere provenite de la populaţie
şi agenţii economici, deşeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deşeuri
menajere spitaliceşti.

Deşeuri urbane
Serviciul public de salubritate în oraşul Uricani este concesionat de
S.C.SUPERCOM S.A. București
Depozitarea deşeurilor se realizează într-un depozit suprateran existent,
respectiv depozitul de deşeuri menajere Vulcan.
Deşeuri industriale
Principalul generator de deşeuri industriale este Exploatarea Minieră Uricani,
societăţile de prelucrare primară a lemnului, populaţia şi operatorii economici. Pentru
colectarea deşeurilor de la exploatarea minieră au fost construite halde de steril unde
este depozitat sterilul rezultat în urma lucrărilor de exploatare a cărbunelui şi a
celorlalte categorii de deşeuri rezultate în urma funcţionării acesteia. Pe raza oraşului
Uricani nu există deşeuri toxice sau periculoase, iar deşeurile industriale sunt produse
de către Exploatarea Minieră Uricani.
Deşeuri lemnoase
Pe raza oraşului Uricani se găsesc 7 operatori economici cu activitate în
prelucrarea primară a lemnului, volumul estimat de deşeuri generat fiind aproape de 0
datorită faptului că aceste deșeuri rezultate sunt transformate în peleți și folosite la
încălzire
Educaţie ecologică şi activităţi comunitare specifice
În oraşul Uricani sunt înregistrate un număr de 2 organizaţii neguvernamentale
dedicate protecţiei mediului şi conservării biodiversităţii naturale. Domeniile
prioritare de activitate sunt legate de reabilitarea mediului, conservarea naturii şi a
diversităţii biologice, informare şi sensibilizare publică, managementul deşeurilor şi
crearea reţelelor comunitare de analiză şi monitorizare comparativă. Din punct de

vedere al protecţiei mediului şi calităţii vieţii ambientale reies patru nivele ierarhice
ale interesului comunitar şi impactului antropic asupra mediului înconjurător:
- poluare urbană, exprimată prin degradarea stării de sănătate a populaţiei,
calitatea şi cantitatea apei potabile, gestiunea şi managementul deşeurilor;
- poluarea factorilor de mediu, exprimată prin poluarea apelor de suprafaţă,
subterane, atmosferei, fonică, solului;
- impactul asupra mediului natural, exprimat prin afectarea mediului natural şi
pericolele naturale;
- surse ale poluării, exprimate prin urbanizarea mediului.
În paralel, dar și în colaborare cu activitățile organizațiilor neguvernamentale,
Primăria Uricani, Casa de Cultură Uricani și Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică Uricani au demarat începând cu anul 2016 mai multe acțiuni
legate de reabilitarea mediului, conservarea naturii şi a diversităţii biologice,
informare şi sensibilizare publică, managementul deşeurilor, colectarea și evacuarea
din zona împădurită și zona montană a deșeurilor abandonate de diverși turiști, ca de
exemplu proiectul ”Uricani verde”
Spaţiile verzi
Ca urmare a unor reduceri substanţiale a suprafeţei parcurilor din România,
prin OUG nr. 114/2007 s-au luat măsuri pentru interzicerea desfinţării zonelor verzi
din oraşe, ordonanţa menţionând faptul că „ autorităţile administraţiei publice locale
au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de
minimum 20 m2/ locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 m2/
locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.
Despre orașul Uricani se poate spune că este un oraș cu multe parcuri amplasat
într-un mare parc înconjurat de parcurile naționale Retezat, Domogled – Valea Cernei
și Defileul Jiului.
Spaţiile verzi din oraşul Uricani sunt întreţinute de către Primăria Orașului
Uricani conform Registrului Spațiilor Verzi din Orașul Uricani, elaborate la data de
03.11.2016 constau în:
Nr.
Ctr.
1

Zonă/cartier
Aleea Jiului

2
3
4

Str. Revoluției
Str. Revoluției
Str. Revoluției

Denumire
Scuar zona blocurilor
Scuar DN 66 ieșire spre Valea
de brazi
Scuar
Scuar zona bloc 1

Suprafață (mp)
1650

Suprafață zonă
verde (ha)
0,158

3106
716
978

0,291
0,061
0,061

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Str. 1 Decembrie Republicii
Str. 1 Decembrie Republicii
Str. Revoluției
Str. Revoluției
Str.1 Mai - Republicii

36

Str.1 Mai - Republicii
Str.1 Mai
Str.1 Mai
Aleea Trandafirilor
Aleea Trandafirilor
Aleea Trandafirilor
Aleea Trandafirilor
Aleea Trandafirilor
Aleea Trandafirilor
Aleea Trandafirilor
Aleea Trandafirilor
Aleea Trandafirilor
Str. 1 Decembrie
Str. Republicii
Str. Republicii
Str.1 Mai - Aleea
Plopilor
Str. 1 Mai
Str. 1 Mai - Aleea
Plopilor
Str. Republicii
Str. Republicii - Str. 1
Decembrie
Str. Republicii - Str. 1
Decembrie
Faleza Jiului de Vest
Bulevardul Muncii
Aleea Progresului Aleea Teilor
Bulevardul Muncii Aleea Progresului
Aleea Teilor
Aleea Progresului Bulevardul Muncii

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Bulevardul Muncii
Aleea Brazilor
Aleea Brazilor
Bulevardul Muncii
Bulevardul Muncii
Str. Grădiniței
Aleea Brazilor
Aleea Brazilor
Aleea Brazilor
Zona bl.64
Aleea Brazilor

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Scuar 1 Decembrie Republicii
Scuar 1 Decembrie Republicii
Scuar
Scuar
Scuar
Parc zona Primăriei și Poliției
Uricani
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar zona
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar zona
Scuar zona cămin
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar

6926

0,469

3219
1107
1111
803

0,262
0,092
0,094
0,060

11192
829
4109
1054
1106
249
250
382
1023
1079
2525
389
957
5371
2229

0,950
0,063
0,371
0,082
0,085
0,024
0,025
0,038
0,079
0,084
0,222
0,038
0,093
0,441
0,156

Scuar 1 Mai
Scuar piața Uricani

6106
1282

0,487
0,112

Scuar piața Uricani
Scuar Casa de Cultură
Scuar Liceul Tehnologic
Retezat

686
8363

0,055
0,661

4731

0,449

Scuar Jiul de Veast și centură
Parc Faleză Jiul de Vest
Scuar bl. 19

9954
13361
1750

0,843
1,286
0,104

Parc

10704

0,831

Scuar
Scuar zonă verde

8625
2870

0,624
0,287

Scuar
Scuar bl.3 și Biserica
Adormirii Maicii Domnului
Scuar Str. Catedralei
Parc
Scuar Platou Europa
Parc Obelisc (bl.13)
Scuar (bl.13)
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar

5598

0,425

5663
331
15392
4931
3501
8945
1591
1236
1068
433
4430

0,383
0,033
1,175
0,316
0,309
0,727
0,117
0,094
0,090
0,025
0,344

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Aleea Brazilor
Aleea Brazilor
Aleea Brazilor
Aleea Brazilor
Aleea Brazilor
Str. Sterminos
Str. Principală
Zona bl.14, 12 și 10
Zona bl.14, 12 și 10
Bl. 8
Bl. 8
DN 66A - Stadion

60

Str. Principală DN 66A
Total

Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Scuar
Bază Sportivă
Cimitir Biserica Înălțarea
Domnului

709
610
179
237
859
946
1633
386
208
221
266
11172
13730

205.067 mp
Tabel Spații verzi în orașul Uricani

0,048
0,044
0,017
0,023
0,085
0,082
0,136
0,038
0,020
0,022
0,026
1,117
1,373
4,951 ha

Pe lângă faptul că este amplasat într-o zonă montană în care abundă pădurile
de foioase și conifere, cu o bogată zonă verde în interiorul orașului orașului, există
punctele vizate în scopul de agrement ce sunt reprezentate de zonele: Rostoveanu,
Cheile Buţii, Câmpuşel, Câmpul Mielului, Buta, valea Arcanu şi Lacul de la Valea de
Peşti de o frumuseţe aparte, precum şi zona Câmpu lui Neag unde există un lac de
acumulare format în fosta carieră de exploatarea a cărbunelui.

Riscuri naturale
a) Riscuri generate de inundaţii
b) Incendii de pădure, pajişti comunale
c) Alunecari de teren
d) Riscul de cutremur
Datorită așezării geografice, fiind situat la poalele munţilor Retezat şi Vâlcan,
la o altitudine de aproximativ 750 metri, oraşul Uricani se întinde dea lungul văii de
vest a râului Jiu, fiind înconjurat de un relief predominant montan. Riscurile specifice
acestei zone sunt alunecările de teren, incendiile de vegetație și inundațiile. Frecvența
de producere a acestor evenimente este în general redusă, iar inundații de mare
amploare înregistrându-se extrem de rar. Riscul de cutremur este scăzut, orașul
Uricani nefiind amplasat în vecinătate a unor falii tectonice .
Situaţii de urgenţă
Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non
militar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul
înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de

normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse
suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.
În localitatea Uricani funcţionează urmatoarele servicii de urgenţă:
1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două
activităţi principale:
-

informare publică şi prevenire;

-

intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor
profesioniste specializate.

2. Politia locala a orașului Uricani - are in principal atributii de asigurare a
ordinii publice si in situatii speciale sprijina SVSU in actiuni comune de
protectie a populatiei.
3. Serviciul Public Local Salvamont Uricani - desfăşoară activităţi de patrulare
preventivă, de asigurarea permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT,
de căutarea persoanei dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de
accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului la prima unitate
sanitară. Salvamont Uricani își desfășoară activitatea cu personal voluntar
având aceeaşi pregătire profesională, cea de salvator montan.
4. Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara – Echipa Valea Jiului – își
desfășoară activitatea în Depresiunea Petroșani, având în administrare Baza
Salvamont Valea Jiului de la Câmpu lui Neag. Echipa Salvamont Valea Jiului
își desfășoară activitatea cu personal angajat al Consiliului Județean
Hunedoara.

2. Analiza potențialului turistic
Mereu s-a spus că orașul Uricani trebuie să fie întâi al turiștilor, apoi al
prietenilor și apoi al nostru, al localnicilor și doar atunci turismul se va dezvolta.
Această zonă prea puțin cunoscută și atât de rar studiată are un potențial turistic
extraodinar, iar localnicii - momârlanii - sunt deosebiți până în adâncul sufletului, la
fel ca înălțimea munților aflați deasupra pădurilor ce înconjoară orașul și aerul curat
ce te face să nu-ți mai dorești să pleci din acel loc.
2.1. Turism montan pedestru
Caracterizat printr-un grad de mobilitate ridicat de parcurgere și traversare a
zonelor montane doar per pedes, cu șederi scurte (1-2 zile) sau mai lungi (6 -7 zile) de
obicei cu cazare la cort sau în refugiile montane, este forma cea mai utilizată de turiști
în zonele montane înalte și greu accesibile.
2.1.1. Munții Retezat
Spre Nord, orașul Uricani este vegheat de munții Retezat. Limitele Munţilor
Retezat se pot stabili cu relativă uşurinţă, urmărind liniile de dislocare tectonică
(abruptul nordic, spre Haţeg, sau cel sud-estic dinspre depresiunea Petroşani), sau
văile adânci, uneori de aproape 1000 m, care individualizează foarte clar masivul
muntos.
Masivul se încadrează între meridianele 22° 43′ 31″ long. est (punctul de
confluenţă a Lăpuşnicului Mare cu Râul Şes) şi 23° 22′ 41″ (confluenţa celor două
Jiuri, la sud de Livezeni) şi paralelele 45° 29′ 56″ (bordura sudică a Depresiunii
Haţegului) şi 45° 15′ 12″ (punctul cel mai sudic din lungul Jiului de Vest) între
Stănuleţi şi Oslea.
Suprafaţa masivului este de circa 750 km², iar lungimea între pârâul Băniţei şi
Gura Apei, în linie aeriană, de 52 km, faţă de lăţimea de circa 25 km între satul
Nucşoara şi Valea Scocul Mare.
Relieful actual al munţilor Retezat a rezultat din acţiunea a trei tipuri de
modelare: glaciara, crio-nivală şi fluvială. Acestea au modelat în cuaternar relieful
preexistent, din care au rămas marile limite tectono-structurale, generate în urma
orogenezei şi suprafeţele de nivelare, mai ales periferice (platformele Borăscu şi Râu
Şes), unde nu au fost distruse de glaciaţiunea cuaternară.

Factorii reliefogenetici menţionaţi au determinat apariţia a doua etaje majore
de relief: unul superior, în care au predominat sau predomina modelarea glaciară şi
crio-nivală şi care corespunde, în linii mari, etajului alpin, şi unul inferior, în care
modelarea fluvială a fost hotărâtoare, chiar dacă spre limita lui superioară au acţionat
şi celelalte doua tipuri de modelare, şi care se suprapune peste etajul montan.
Predominanţa granodioritelor se reflectă printr-un relief caracteristic, alcătuit din
vârfuri piramidale, creste, versanţi convecși şi grohotişuri, care au o mare dezvoltare.

Hartă munții Retezat

Liniile şi mişcările tectonice au determinat nu numai dispoziţia marilor forme
de relief în teritoriul respectiv, ci şi unele microforme, cum sunt văiugile tectonice.
În desfăşurarea reliefului se disting urmatoarele trepte: crestele, cu altitudini
de 1.800 – 2.400 m; trepte glaciare cu un relief glaciar caracteristic (4 circuri glaciare,
cu praguri, umeri, morene şi 11 lacuri glaciare), 2 circuri nivale şi o regiune
extraglaciară, care cuprinde Faţa Retezatului şi zona de sub 1 700-1 800 m altitudine.
Diferenţele geomorfologice dintre zona calcaroasă şi cea cristalină a Retezatului sunt
dictate de roca şi altitudinea reliefului, în prima zonă predominând, sub aspect
structural şi petrografic, abrupturile calcaroase, văile sălbatice cu chei şi relieful
carstic, în contrast cu dezvoltarea slabă a reliefului glaciar.

Ramura nordică este constituită dintr-un şir de culmi legate între ele de custuri
sculptate în forme bizare, foarte variate în morfologia de detaliu. Pornind dinspre vest
spre est, piscurile mai importante ale acestei ramuri sunt: Vf. Zlata (2.140 m) şi
coboară spre vest trecînd deasupra stânelor Zlata (1.874 m), se termină brusc în valea
Rîului Mare. Creasta se continuă spre sud-est cu Vf. Zănoaga (2.264 m), culminează
în Vf. Şeselor (2.320 m), apoi se continuă spre est până în Vf. Judele (2.382 m). Din
acest punct creasta principală se despică în două ramuri: una cu direcţia sud-est,
culminează în Vf. S1aveiul (2.340 m). Din Vf. Judele (2.382 m) se desprinde spre
nord-est o altă creastă dantelată, care desparte căldarea lacurilor: Judele, Ştirbului şi
Gemenele, de căldarea lacurilor Florica, Viorica şi Ana şi care culminează în Vf.
Bucura (2.436 m). De aici creasta principală se desfăşoară spre est, prin culmea înaltă
de peste 2.200 m: ,,Custura Bucurii” şi desparte căldările Bucurii, Stânişoarei şi Văii
Pietrele, culminând în cel mai înalt vârf al Retezatului: Peleaga(2.509 m). Din Vf.
Bucura pleacă spre nord-nord-vest o alta culme sălbatică, ce desparte căldările Zlătuii
şi Stânişoarei şi realizează piscul cel mai caracteristic al acestor munţi, Vf. Retezat
(2.483

m).
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Lolaia, despărţind valea Stînişoarei de valea Şteviei. Spre vest-sud-vest porneşte din
Vf. Retezat o altă muchie numită ,,Faţa Retezatului”, care se termină deasupra văii
Zlătuii în ,,Scoaba Retezatului”. Din creasta principală Vf. Bucura – Vf. Peleaga. În
apropiere de Vf. Peleaga, spre nord-est de acest pisc se înalţă Vf. Păpuşa (2.504 m).
Creasta ce se continuă spre vest de Vf. Păpuşa, desparte căldarea Păpuşii de căldarea
Văii Rele, străjuită de Vf. Valea Rea (2.309 m). Din Vf. Păpuşa se desprinde spre sud
o creastă deosebit de sălbatică, la peste 2.200 m: Custura Păpuşii; ea constituie
cumpăna apelor dintre Lăpuşnicul Mare şi Râul Bărbat şi leagă creasta principală
nordică de cea sudică, culminînd spre sud în Vf. Custura (2.463 m), cel mai înalt al
crestei principale sudice. Din ea se detaşează muchia Valea Rea, spre est muchia
dominată de Vârful Mare (2.455 m) din care apoi porneşte spre nord muchia
Galeşului, ce limitează spre est valea Galeşului. Creasta principală nordică se
continua cu Piciorul Lănciţii ce coboară în Vf. Lănciţa (1.969 m), iar mai spre nordest în Cleanţul Cozmei (1.862 m) în apropierea cabanei Baleia.
Creasta principală sudică începe prin masivele calcaroase Paltina – Scorota,
care reprezintă continuarea directă a crestei Godeanu (2.283 m), Vf. Spălat (2.233 m),
Vf. Micuşa (2.083 m), Vf. Galbina (2.126 m) şi care sunt considerate ca o “zonă de
tranziţie” între Munţii Godeanu şi Munţii Retezat. Creasta care se continuă spre nord-

est de Piatra Iorgovanului (2.016 m) cu Vf. Albele (2.013 m) şi prin şeaua dintre
Scorota Verde şi Valea Drăgşanului se continua spre nord-nord-est în culmea şi Vf.
Drăgşanu (2.080 m), urcă din Şaua Plaiului Mic în Vf. Custura, (2 463 m). Încă din
capătul de sud-vest al culmii Drăgşanu se desprinde creasta calcaroasă Piule-Pleşa,
situată la sud de valea Buta, având direcţia generală vest-est. Cel mai înalt punct al
acestei creste este Vf. Piule (2.083 m) şi în capătul de est al acestei creste, Vf. Pleşa (1
843 m), după care culmea coboară brusc deasupra văii Jiului de Vest. Din Vf. Custura
creasta principală sudică se continuă spre nord-est, dar descreşte treptat şi prin Vf.
Valea Mării (2.383 m), Gruniul (2 302 m), Vf. Lazărului (2.283 m) scade la altitudini
sub 2.000 m în Vf. Pilugu Mare (1.755 m) şi Vf. Tu1işa (1.795 m). Această culme
sfârşeşte în Piatra Zănoagei (1.447 m), deasupra oraşelor Lupeni şi Vulcan.
Această mare diversitate de tipuri morfologice, cărora li se adugă alte
elemente peisagistice relevante, o vegetaţie naturală puţin modificată de om şi o serie
de biotopuri speciale conferă Munţilor Retezat un pronunţat caracter de originalitate şi
unicitate sub raportul biodiversităţii peisagistice.
2.1.2. Munții Vâlcan
Munţii Vâlcan se situează în sectorul sud-estic al Carpaţilor Meridionali.
Împreună cu munţii Mehedinţi ei închid la Sud arcul carpatic cuprins între Jiu şi
Dunăre.
Spre Nord sunt limitaţi de Jiul de Vest, râu care străbate depresiunea
Petroşani, începând din pasul Jiu – Cerna – 1330 m, până la întâlnirea cu Jiul de Est,
la Iscroni – 556 m. Pe parcursul său, lung de 51 km, Jiul de Vest separă Munţii
Vâlcan mai întâi de Munţii Godeanu, între pasul Jiu – Cerna şi gura văii Soarbele,
apoi de Munţii Retezat, între gura văii Soarbele şi Câmpu lui Neag. Spre apus, de pe
piscurile Gruniu, Custura, Drăgşanu, impresia este mai puţin măreaţă, culmea
principală Arcanu – Prisloapele – Nedeia rămânând modestă, undeva mai jos. Doar
Oslea, o cunună a înălţimilor Vâlcanului, se mai compară cu Piatra lui Iorgovan prin
falduri unduioase desprinse din creasta stâncoasă şi ascuţită.
Culmea principala, întinsă pe mai bine de 55 km, se înalţă deseori la peste 1
400 m. În înşirarea vârfurilor golaşe, cu forme rotunjite, se remarcă grupul înălţimilor
Straja – Mutu în partea de est, grupul Şiglăului Mare şi Şiglăului Mic, cununa de
stâncării mohorâte de pe fruntea Arcanului, iar în extremitatea de vest creasta Oslei, o
încununare a frumuseţii acestor munţi şi totodată un maximum de înălţime pe întinsul
culmii principale.

Pe axa nord – sud, Munţii Vâlcan prezintă o disimetrie, versanţii din nord, spre
valea Jiului de Vest, fiind mai scurţi şi cu pante mai abrupte, iar cei din sud prelungi
şi în pante mai domoale. În majoritatea lor culmile sunt împădurite. Există şi suprafeţe
apreciabile de goluri de munte, mai ales pe culmea principală, care au permis
dezvoltarea vieţii pastorale şi apariţia unei reţele de poteci ciobăneşti. Comorile de
frumuseţe ale acestor munţi sunt încă prea puţin cunoscute de iubitorii de drumeţie.
Ele se ascund nu numai în Oslea şi Scocul Jiului de Vest, ci şi pe văile sudice, unele
din ele străbătând zone carstice impresionant modelate: Bistricioara, Pârgavul, Bâlta,
Gropul cu Apă, Sohodolul etc. Comori de frumuseţe se ascund şi pe munceii de 500—
600 m care formează platforma Gornoviţa.
Dacă ţinem seama şi de bogăţia reliefului fragmentat, ordonat în şiruri paralele
între apele Şuşiţei, Hambarului, Sâmbotinului şi Porcului, dar mai ales de fantastica
despicătură prin care Jiul îşi taie defileul între Munţii Vâlcan şi Munţii Parâng, atunci
putem spune că potenţialul de splendori naturale pe care le adăpostesc Munţi Vâlcan
îi aliniază în rândul munţilor ce atrag pe drumeţ să-i viziteze.

Harta munților Vâlcan

Spre nord Munţii Vâlcan sunt limitaţi de Jiul de Vest, râu care străbate
Depresiunea Petroşani, începând din Pasul Jiu – Cerna (1 330 m) până la întâlnirea cu

Jiul de Est, la Iscroni (556 m). Pe parcursul său, lung de 51 km, Jiul de Vest separă
Munţii Vâlcan mai întâi de Munţii Godeanu (între Pasul Jiu-Cerna şi gura văii
Soarbele), apoi de Munţii Retezat, între gura văii Soarbele şi Câmpu lui Neag. În
cadrul Depresiunii Petroşani se înşiră vestitele localităţi miniere şi industriale Uricani,
Lupeni, Paroşeni şi Vulcan. La nord depresiunea este flancată de muntele Tulişa,
culme ce se desprinde din Munţii Retezat spre est.
De la Iscroni cele doua râuri formează Jiul, râu puternic ce pătrunde năvalnic
spre sud prin spectaculosul şi fermecătorul defileu Lainici sau Surduc, care formează
limita estică a Munţilor Vâlcan. Mai întîi gâtlejul Surducului, apoi, mai jos de Pietrele
Albe, Cârligele de la Lainici închid strâns valea între stânci şi abrupturi prăpăstioase.
Dacă defileul cu sălbăticia apelor Jiului a fost din toate timpurile un extraordinar
recital de pitoresc, odată cu construcţia celor 39 de tunele ale căii ferate şi a
modernizării drumului. Calea ferată şi şoseaua se împletesc cu Jiul creând un peisaj
unic prin pitorescul lui.
Limita sudică a Munţilor Vâlcan, la contactul cu depresiunea gorjană, poate fi
considerată pe direcţia Bumbeşti – Runcu – Tismana – Padeş până la vestita vale a
Motrului. Limita vestică porneşte cam din dreptul localităţii Cloşani, apoi urcă spre
izvorul Motrului până sub vârful Alunul, la circa 1 000 m, lângă creasta Oslei, lăsând
astfel la sud-vest Munţii Mehedinţi. O ultimă porţiune de limită o formează culmea
Turcineasa – Şarba, apoi piciorul nordic al muntelui Şarba până în Pasul Jiu – Cerna,
care se pierde printre culmile scunde din preajma Ciucevelor, loc de unde porneşte
spre nord ţinutul Munţilor Godeanu.
Culmea principală a munţilor Vâlcan se înalţă brusc din defileul Jiului (500550 m) la 1 548 m în vârful Cândetu, deci cu circa 1 000 m diferenţă de nivel pe o
distanţă de 2,7 km. Din acest vârf golaş cu stâncărie, culmea principală şerpuieşte
spre sud-vest, peste vârfurile Drăgoiu (1 690 m), muntele Dumitra şi vârful Tenia (1
671 m), atingînd 1 621 m în Pasul Vâlcan. Din Pasul Vâlcan coboară în Şaua lui
Loghin, urca lin la Vârful lui Loghin (1 560 m) şi Vârful Cartianu (1 538 m), apoi se
înalţă brusc, mai stâncoasă, la 1 868 m, în Vârful Straja, al doilea că mărime din
masiv şi care domină oraşul Lupeni. Creasta se menţine relativ înaltă şi peste Vârful
Mutu (1 737 m); de la Piscul Verde (1 627 m) scade treptat (Gura Plaiului, 1 579 m,
Dealu lui Frate, 1 524 m) până în şaua La Paru de Fier (1 468 m), în apropiere de
Vârful Coarnele (1 789 m). Către sud-vest culmea principală cedează iarăşi din
înălţime în succesiunea vârfurilor Căturii Muncelului, Muncelul (1 553 m),

cufundîndu-se în şaua Cârloabele la 1 372 m. De aici însă înălţimea creşte din nou
spre Şigleul Mic (1 581 m) şi mai ales spre Şigleul Mare (1 682 m), dominând lanţul
principal. Din acest vârf, cu vedere excelentă asupra Retezatului, culmea principală
suferă o inflexiune foarte accentuată spre sud, apoi spre vest, însă cu preţul unei
remarcabile pierderi de înălţime. Din Vârful Şigleul Mare culmea coboară spre sud în
şaua Dâlma Căzută (sau Prislop – cca 1 150 m), pe unde trece şi şoseaua din valea
Sohodolului în Valea de Peşti. În continuare, spre sud, se ridică Vârfurile Prislop (1
310 m), Măcrişu (1 422 m), Ştevioara; spre sud-vest Vârfurile La Nouă Lemne,
Rotunda, Măciavela (1 473 m), Gura Plaiului (1 492 m), unde culmea răzbate din nou
la gol de munte, ridicându-se accentuat spre nord până în Vârful Arcanu (1 760 m).
Din acest pisc, care domină munţii scunzi din juru-i, culmea se îndreaptă spre vest şi
leagă Vârfurile Prisloapele Mari (1 591 m), Prisloapele Mici (1 493 m) şi Nedeilor (1
619 m). Dincolo de culmea golaşă Nedeuţa, culmea coboară în şaua Groapa Nedeuţii,
în imediata vecinătate a crestei Oslea. Culmea principală se ridică brusc,
perpendicular pe lama de peste 4 km a crestei Oslea. Atinge Vârful Coada Oslei (1
899 m), apoi Oslea (1 946 m), cea mai mare înălţime din Munţii Vâlcan. Culmea
principală continuă peste şaua La Suliţi (1 703 m) şi mai departe, peste Vârfurile
Şarba (1 742 m), şi Turcineasa (1 518 m), până dincolo de Muntele Alunu, unde încep
Munţii Mehedinţi.
Ramificaţiile nordice (în medie 4—5 km lungime) sunt remarcate prin
culmile: Tenia – Dâmbu Caşilor – Piatra Radului – Merişoru, Mutu – Constantinescu
– Arvinte, Coarnele – Negrele – Zgura, Şigleul Mic – Plaiu Şigleului, Arcanu –
Rostovanu ş.a.
2.1.3. Munții Tulișa
Munții Tulisa sunt considerați de cele mai multe ori ca fiind o subunitate a
Munților Retezat, dar sunt mai degrabă o prezență discretă în peisajul literaturii
turistice montane, cu excepția notabilă a traseului turistic marcat (din extremitatea
vestică a acestor munți care urcă pe Dealul Șerpilor până în Curmătura Tulișa (1555
m) și mai departe spre Curmătura Făgețel, Văcarea și Custura.
Câteva date succinte despre această unitate montană mai puțin cunoscută se
impun a fi notate. Munții Tulișa au culmea principală înșirându-se între Munții
Retezat și Munții Șureanu pe o axa Est – Vest, în fața lor oglindindu-se jumătatea
estică a Munților Vâlcan.
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Limitele nordice, estice și sudice sunt constituite de Depresiunea Hațegului,
Culoarul Bănița, Depresiunea Petroșani și Valea Jiului de Vest; iar cea vestica
urmărește văile Bilugul și Râu Bărbat. Culmea principală, acoperită în mare parte cu
pajiști punctate de unele stâncării izolate, începe în Curmătura Fagetel (1395 m) și
atinge Vârfurile Făgetel (1589 m), Tulișa (1792 m) - care este și cel mai înalt pisc al
masivului, Coasta Laturii (1695 m), Vf. Mic (1530 m), Oboroca (1545 m). Începând
cu Vârful Muncelul (1360 m), culmea de aici împădurită și pe alocuri împoienită
coboară treptat sub limita de 1000 m (Vf. Hogii, 969 m) și sfârșește în Pasul Bănița
(759 m), la contactul cu Munții Șureanu. Din culmea principală pornesc ramificații
importante, din care retinem culmea Tulișa - Baru, pe care se găseste cel de-al doilea
vârf ca înălțime al masivului (Baru, 1756 m), precum și culmea Oboroca - Zanoaga Piatra Zanoagei (1442 m). Acest din urmă vârf, zis și Căpățâna de Zahăr, se remarcă
în peisaj prin abruptul sau calcaros bine individualizat și constituie un obiectiv de
atracție turistică demn de vizitat.
2.1.4. Munții Retezatul Mic sau Calcaros
Munții Retezatul Mic sau Calcaros, cunoscuți în literatura turistică sub numele
de Piule – Iorgovanu, se află situați în partea sudică a Munților Retezat, a căror
creastă continuă către vest, făcând legătura cu Munții Godeanu.

Aspectul reliefului detașează acești munți atât de munții Retezat aflat la nord,
cât și de Godeanu, aflat în vest, motiv esențial pentru care sunt considerați un grup
montan aparte. Particularitatea lor rezidă în alcătuirea geologică, ce constă în
prezența calcarelor jurasice cu grosimi mari, dispuse monoclinal (înclinat). Aceasta
face ca relieful carstic să fie dezvoltat, atât prin forme de suprafață (lapiezuri, doline,
chei, sectoare de văi seci), cât și de adâncime (peșteri, avene).
Vârfurile cele mai înalte sunt Vârful Piule cu 2.081 m, urmat de Vârful
Drăgșanu, cu 2.080 m și Vârful Piatra Iogovanului, cu 2.014 m.
Numele masivului provine de la cele două vârfuri mai importante amintite
anterior. În morfologia masivului se disting trei sectoare mai importante: Culmea
Piule-Pleșa, Zona Albele - Piatra Iorgovanului - Stănuleți și Culmea Drăgșanu.
Aceasta din urmă este alcătuită din șisturi cristaline. O altă particularitate care
deosebește acești munți de Retezat este extensia mare a suprafețelor de nivelare (în
special nivelul Borăscu) și care apropie acești munți mai mult de Godeanu din acest
punct de vedere. Această suprafață de nivelare afectează culmea principală, la
altitudini de peste 1.800 m, în special Culmea Drăgșanu și zona Albele - Piatra
Iorgovanu - Stănuleți.
Văile mai importante formează și limitele unității: Buta (în est), Jiul de Vest
(în sud), Soarbele (în vest) și Lăpușnicul Mare (în nord). Celelalte văi sunt de mai
mică importanță și în majoritatea timpului seci, datorită dezvoltării lor pe calcare. Se
observă o asimetrie în privința dezvoltării văilor: cele de pe versantul sudic, tributare
Jiului de Vest sunt mai lungi, dar cu pantă mai redusă, în schimb cele de pe versantul
nordic, ce se varsă în Lăpușnicul sunt mai abrupte dar și mai scurte. Cu toate că
râurile existente în acest spațiu se drenează superficial către bazinul Jiului de Vest,
cea mai mare parte a apei se infiltrează în subteran, unde, printr-un sistem de
circulație carstică este transferată în bazinul Cernei. Ieșirea apelor se face prin Izbucul
Cernei, aflat în Munții cernei, pe versantul drept al Cernei, în coada lacului Valea lui
Iovan. Traseul subteran parcurs de apă este de 16 km.
Cu toată că înălțimea depășește puțin 2000 m, în Cuaternar acești munți au
fost destul de puțin acopriți de ghețari. Doară obârșiile văilor mai importante - Buta,
Soarbele, Paltina și Scorota - adăpostind ghețari destul de modești ca și dimensiuni.
Acest lucru se explică atât prin altitudinea relativ joasă, în comparație cu Retezatul
sau chiar cu Godeanul, cât și expoziție sudice (excepție circul Paltina).

Vegetația este alcătuită din păduri de foioase la baza masivului, până la
aproximativ 1200 m. De la această altitudine în sus predomină pădurile de molid,
până la 1700 m. De la 1700 m în sus este domeniul pajiștilor subalpine și al
coniferelor de talie joasă - jneapănul și ienupărul.
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2.2. Trasee turistice montane
În munţii Retezat
1. Oraşul Uricani (775m) – curmătura Tulişa (1555 m) – dealul Făgeţel (1591
m) – vf. Bilugu Mic (1532 m) – vf. Bilugu Mare (1755 m) – vf. Lazăru (2290 m) – vf.
Gruniu (2300 m) – vf. Custura (2457 m) – vf. Păpuşa (2500 m) – vf. Peleaga (2509 m)
– lacul Bucura (2041 m).

Marcaj: cruce galbenă pe fond alb.
Durata: 13 ore.
Grad de dificultate: Traseul acesta face parte dintre traseele turistice grele ale
Munţilor Retezat astfel încât este recomandat drumeţilor avansaţi, sau să fie parcurs
sub îndrumarea unui ghid turistic.
Descriere traseu:

Traseul porneşte din Uricani spre nord, de la confl uenţa pârâului Sterminos cu
Jiul de Vest, pe partea dreaptă a acestuia.
După cca 200 m de la plecare poteca intersectează un drum forestier, pe care
după cca 1 km îl părăsim pe poteca turistică din stânga acestuia, urmărind marcajul
cruce galbenă. Poteca urcă pe plaiul dintre Sterminos şi Şerpoanea ajungând în şaua
La Iepure.
Trecând prin pădure şi străbătând o serie de poieni, urcăm la Dealul Şerpilor
(1463 m) pe care îl ocolim prin dreapta lui, ajungând astfel la stâna din Şerpi. De aici
mai departe, prin pădure şi în lungul culmii Şerpilor, ajungem întro şa largă, Şaua
Tulişa la 1555 m altitudine, sub vf. Tulişa (1793 m), aici întâlnind crucile
comemorative ridicate în amintirea soldaţilor căzuţi în luptele purtate pe aceste locuri
în primul război mondial. Din şa, cotind către vest, urcăm până la dealul Făgeţel
(1591 m) şi coborâm apoi în şaua Făgeţel (1390 m).
Din acest punct începe un urcuş obositor prin pădure şi jnepeniş pe muntele
Bilugu Mic (1532 m) şi prin pădure, ne continuăm calea peste vf. Bilugu Mare (1755
m). De aici coborâm într-o şa mică şi ocolim Vf. Sohodol (1900 m), poteca urcând
apoi pe Custura Văcărei, muchia de NE a vf. Văcărea (2284 m) primul vârf de peste
2000 m din traseu. De aici traseul nostru parcurge creasta principală, poteca trecând
când pe faţa sudică când pe creastă, fiind parcurse o serie de şei şi atingând câteva
dintre piscurile crestei: vf. Lazăru (2290 m), vf. Gruniu (2300 m) şi vf. Ciumfu Mare
(2335 m). În şaua dintre vf. Ciumfu Mare şi vf. Valea Mare (2374 m), culmea se
arcuieşte puternic şi traseul părăseşte poteca ciobănească. De aici, calea noastră urcă
pe un vâlcel până pe vf. Valea Mare. În continuare, vom urca şi coborî încă o serie de
mici piscuri şi de şei, adevărate trepte de piatră, drumul de creastă sfârşinduse sub vf.
Custura (2457 m). Vârful Custura ne oferă o excelentă vedere panoramică asupra
ramurii sudice a Rete zatului, priveliştea fi ind completată la sud de culmile munţilor
Vâlcan iar la est de masivul Parâng. De sub vf. Custurii, cotim la dreapta şi ajungem
curând la Fereastra Custurii (2255 m). De aici mai departe, traseul nostru (cruce
galbenă) parcurge creasta ascuţită care, pornind din vf. Custura, ajunge pînă în vf.
Păpuşa Mică (2376 m) şi Păpuşa Mare (2508 m), legând astfel cele două lungi culmi
principale ale Munţilor Retezat. Pe această porţiune a sa, Custura Păpuşii prezintă
accidente de teren care o fac accesibilă numai drumeţilor avansaţi. De aici poteca
coboară în şaua adâncă dintre cele două mari vârfuri ale Retezatului, Şaua Pelegii
(2285m) şi urcă pe vârful Peleaga (2509 m), decanul de altitudine al Muntilor Retezat.

Izolat fiind de celelalte vîrfuri ale masivului, vf. Peleaga ne oferă prilejul de a
admira inima Retezatului, în toată spelndorea măreţiei sale. Spre nord, se adânceşte
căldarea glaciară a Văii Rele, vasta zănoagă pe fundul căreia, jos, sub noi, bătute de
soare, sclipesc tăurile Văii Rele. Pe fundal, departe în zare se vede minunata
depresiune a Haţegului. Culmea Pietrele, cu vf. Pietrele (2268 m) stă de strajă în
stânga Zănoagei. Dincolo de valea Pietrele, culmea Stânişoara acoperă poalele culmii
Retezatului, lăsând însă liber vârful Retezat (2485 m alt.) care, de aici, ne apare
ascuţit şi nu ca tăiat de paloş. Ai crede că, opintindu-se avan, zmeul a retezat moţul
Bucurei, al cărui pisc (2439 m) se vede de aici, teşit.
Vecinul Bucurei, vf. Judele (2400 m), stă în capătul estic al Muntilor Bârlea,
iar înspre SE culmea Slăveiului străjuieşte, semeţ, valea Lăpuşnicului Mare, dându-şi
bineţe, peste ea, cu culmea Drăgşanului. Spre SV, se vede vf. Custurii (2457 m),
străjer al vârfurilor ce se înşiruie, lanţ, înspre soare-răsare, până la Tulişa.
Înspre NE, pornind din vf. Păpusa, răşchirate ca degetele de la mână, se lasă
devale culmile Valea Rea, Galeşu, Vârfu Mare şi Vasielu, Picioru Lăncita. Spre vest,
la 500 de metri sub noi, uriaşa căldare glaciară a Bucurei ni se înfăţişează plină de
grandoare. Pe fundul căldării, mai către buzunarul ei nord-estic, lacul Bucura
străluceşte în soare, întrecând ca mărime şi pitoresc, întreaga salbă de lacuri afl ate pe
cealaltă margine a zănoagei.
La 2208 m altitudine, valea Bucura primeşte apele unuia dintre cele mai înalte
lacuri alpine din Carpaţii românesti, Tăul Agăţat. Mai sus, la 2240 m alt., sub clinele
vestice ale vf. Bucura, sclipeşte în soare oglinda Tăului Porţii. De formă neregulată,
pe la 2080 m alt., se vede lacul Florica. Foarte neregulat ca formă, urmează în jos
lacul Viorica (2070 m), cu trei sateliţi, trei mici lacuri fără nume. Firul din dreapta al
văii Bucura, după ce s-a scurs prin lacul Ana (1979 m), se termină în lacul Lia (1910
m), la fel ca şi fi rul stâng al văii, care coboară aici din lacul Bucura.
Din lacul Lia, înmănunchind cele două fire de apă într-unul singur, valea
Bucurei, coboară repede către Gura Bucurei (1587 m) unde unindu-şi apele cu
torentul Pelegii, dă naştere Lăpusnicului Mare.
Desprinzându-ne cu greu din vraja priveliştei ce ne-o oferă popasul pe vârful
Peleaga, drumul de coborâre către lacul Bucura trece prin Căldarea Berbecilor până
prinde fi rul pârâiaşului care coboară uşor în lacul Bucura punctul terminus al acestuia
traseu către colţul de nord-est al lacului Bucura luând sfârşit apoi în zona prin care se

face golirea lacului. Coborârea de pe vf. Peleaga este dificilă atât ca efort cât şi ca
orientare (marcajul aproape şters, creează probleme pentru găsirea firului cărării).

2.

Oraşul Uricani (720 m) – Şaua Tulişa (1555 m) – dealul Făgeţel (1589

m) – vf. Bilugu Mic (1463 m) – vf. Bilugu Mare (1764 m) – vf. Văcărea – vf. Lazaru
(2282 m) – vf. Gruniu (2294 m) – vf. Custura (2457 m) – Şaua Plaiului Mic (1879 m)
– vf. Drăgşanu (2080 m) – sub vf. Albele (2013 m) – Piatra Iorgovanului (2014 m) –
Şaua Paltina (1935 m) – vf. Galbena (2194 m) – culmea Munţilor Godeanu – Băile
Herculane.
Este traseu de legatură.
Marcaj: banda roşie
Timp de mers: 12 – 14 ore, până la Piatra Iorgovanului, de aici mai departe, până la
Băile Herculane, circa 2 zile.
Grad de dificultate: Mare
Descriere:
Este un traseu turistic ce traversează masivul de la est la vest pe creasta
principală sudică. Are ca punct de plecare oraşul Uricani şi până în Şaua Tulişa
urmăreşte marcajul cruce galbenă pe fond alb, aici apare şi marcajul bandă roşie pe
fond alb. Traseul este comun cu traseul descris la punctul 1 până pe Vf. Custura (2457
m). Aici cele două trasee se despart, iar traseul nostru face stânga spre Şaua Plaiului
Mic unde intersectează traseul marcat cu bandă albastră ce vine din Ohaba de sub
Piatră prin Poiana Pelegii spre Câmpu lui Neag pe la Cabana Buta. Traseul urmăreşte
în continuare culmea Drăgşanu, ocoleşte prin stânga Vf. Albele (2013 m) şi ajunge în
Piatra Iorgovanului (2014 m). Aici intersectează traseul marcat cu triunghi roşu ce

vine din Câmpu lui Neag prin Câmpuşel. Cele două trasee au un segment comun până
în Şaua Paltina (1935 m). Aici traseul marcat cu triunghi roşu face dreapta spre Lunca
Berhina, iar traseul nostru urmează linia crestei atingând Vf. Paltina (2149 m), Vf.
Scurtu (2090 m) până în Vf. Galbena (2194 m). Aici intersectează poteca nemarcată
ce pleacă în dreapta spre platforma Borăscu. Traseul continuă pe creastă trecând peste
Vf. Micuşa (2162 m), trece prin stânga Vf. Scărişoara (2210 m), Vf. Bulzului (2245
m) continuând spre Vf. Godeanu.
3. Cheile Buţii (900m) – cabana Buta (1580 m) – Şaua Plaiului Mic (1879 m)
– Poiana Pelegii (1587 m) – lacul Bucura (2041 m).
Marcaj: cruce roşie.
Durata: 8,5 ore
Grad de dificultate: medie.
Descriere:
Unul din traseele turistice care asigură accesul în munţii Retezat oferind
posibilitatea ajungerii în inima masivului şi vizionarea ambelor ramuri, atât cea
nordică cât şi cea sudică este traseul: Cheile Buţii – Cabana Buta – Şaua Plaiului Mic
– Poiana Pelegii – Lacul Bucura.
Traseul este unul de difi cultate medie, recomandat în special vara, accesibil
tuturor categoriilor de turişti. Poate fi parcurs într-o singură etapă, presupunând un
efort mai intens, durata fi ind de cca 8,5 – 9 ore în funcţie de pregătirea fi zică şi de
timpul afectat pauzelor pentru odihnă sau şedinţelor foto, sau în mai multe etape cu
posibilitate de cazare la cabană sau în cort, în locuri special destinate acestui scop.
Traseul poate fi atacat din două puncte: fi e înaine de intrarea în Chei, plecarea
fi ind pe o potecă ce urcă în serpentine strânse şi urmăreşte marcajul bandă albastră
până la intersecţia cu drumul forestier ce urcă spre cabana Buta, fi e din intersecţia
drumului forestier Lazărul cu DN 66A, urmărind marcajul cruce roşie.
Plecând de la o altitudine de cca 900 m în 4 – 4,5 ore putem ajunge la cabana
Buta la altitudinea de 1580 m. Până în apropierea cabanei turistul urcă de-a lungul
drumului forestier străjuit de o parte şi de alta de fagi semeţi, iar pe măsură ce urcăm
aceştia lasă locul brazilor falnici.

Tot drumul până la cabană sunt vegheaţi de înălţimile masivului Piule-Pleşa,
iar din loc în loc li se arată cheile săpate în stâncă de pârâul Buta. După atingerea
acestui punct, urcuşul continuă şi după cca 50 minute ajungem în Şaua Plaiului Mic
(1879 m), loc de răscruce al potecilor turistice din masiv, aici întâlnindu-se drumurile
Butei, Bucurei, Iorgovanului, Custurii.
Dacă la urcare am admirat privelişti frumoase acum atenţia ne este captată de
măreaţa dăltuire a văii Bucurei, încadrată de gigantica spinare a Slăveiului şi de
dantelăriile Pelegii. Din acest punct putem spune că suntem în inima Retezatului.
Traseul continuă spre Poiana Pelegii urmărind marcajul cruce roşie, trecând pe lângă
cele două mici lacuri alpine, Lacurile Păpuşii (1855 m) coborând printre tufele de
jnepeni şi ienuperi întâlnind din loc în loc mici izvoare care ne permit să ne ostoim
setea, ajungem în locul unde, din întâlnirea torenţilor Bucura şi Peleaga, ia naştere
râul Lăpuşnicu Mare (“La Scorţar” – 1587 m). De aici mai departe, un urcuş pieptiş
pe malul înalt al văii ne scoate în Poiana Pelegii.
Având o suprafaţă mare şi izvoare sufi ciente, poiana oferă un loc de campare
foarte bun, cu posibilitatea efectuării unor excursii spre circurile Bucurei şi Slăveiului
cât şi spre cel al Pelegii.
Din poiană, ne continuăm calea urcând pe poteca marcată cu cruce roşie, prin
pădure. Ici-colo, umbra codrului este întreruptă de luminişuri şi de poieni. De-a lungul
celor mai întinse dintre ele, stâlpi răzleţi de marcaj ne uşurează orientarea pe timp de
ceaţă. Mai apoi, poteca ajunge deasupra văii dinspre fundul căreia auzim cum, fără
ostoire, torentul Bucurei îşi lărmuieşte apele.
În continuarea urcuşului, intrăm în zona jnepenişului şi trecem, unul după
altul, două torente alpine. La ultimul dintre acestea, cotim uşor la dreapta şi, printre
jnepeni, urcăm în susul lui. După primul pripor, ajungem pe pragul uneia dintre
terasele văii. Urmează încă un pripor şi apoi, pe cea de a doua terasă glaciară, întâlnim
un stâlp de marcaj cu săgeată (“Spre cabana Buta, prin Gura Bucurei, 3 1/2 ore”). De
aici se vede lacul Bucura, cotind uşor spre stânga, coborâm de-a lungul tăpşanului
înierbat. După două ore de la trecerea pe lângă Gura Bucurei, ajungem la malul
lacului Bucura (2041 m), în punctul prin care apele acestuia se scurg în val spre lacul
Lia.

4. Cheile Buţii (900 m) – Dâlma Mare (1671 m) – Vf. Pleşa (1840 m) – Vf.
Piule (2081 m) – Şaua Scorota (Iepii -1920 m) – Cabana Buta (1580 m)

Marcaj: Bandă galbenă pe fond alb.
Timp de mers: 8-9 ore.
Grad de dificultate: mediu, diferenţa de nivel fiind de 1400m.
Descriere:
Traseul începe din Cheile Buţii fiind un traseu de circuit. Se pleacă de la
Cheile Buţii pe drumul auto de access pâna la intersecţia cu DN66A. Aici facem le
dreapta şi după cca 1 km, traversăm Jiul de Vest pe o punte de fi er (utilizată pentru
staţia pluviometrică). De aici marcajul este vizibil şi urmăreşte pârâiaşul Pleşa, urcând
către Dâlma Mare. Aici este necesară alimentarea cu apă deoarece pe traseu, până la
cabana Buta nu vom găsi nicio susrsă de apă. Traseul întâlneşte în ultima poieniţă din
Dâlma Mare un schit recent construit.
De aici traseul urcă abrupt prin pădure pe o potecă sinuoasă, ajungând în golul
alpin în dreptul stânei din Pleşa. Traversează golul alpin pe la partea superioară a
acestuia, trece printr-un pâlc de molizi (cca 200m) şi iese din nou în golul alpin
urmând plaiul care urcă până la Vf. Pleşa(1840). De aici poteca este uşor de urmărit
deoarece urmează linia crestei până în Vf. Piule (2081). Din vârf creasta se împarte în
două plaiuri: cel din stânga coboară la Câmpu Mielului, iar pe cel din dreapta coboară
traseul nostru până în şaua Scorota, unde intersectează traseul marcat cu punct galben
ce urcă de pe Valea Scorota. Din acest punct traseele se suprapun şi coboară împreună
în Valea Buta Mică. De aici traseul parcurge o pădurice de molid urmând curba de
nivel, ajungând deasupra stânii din Buta. De aici se zăreşte cabana Buta la care se
ajunge în cca 10 minute.

5. Câmpu lui Neag (800 m) – Gura Butei (860 m) – Cheile Scocului (1185 m)
– Câmpu Mielului (1065 m) – Câmpusel (1180 m) – Piatra Iorgovanului (2014 m) –
Lunca Berhina
Marcaj: triunghi roşu pe fond alb.
Grad de dificultate: mediu.
Durata: 8h
Descriere:
Este un traseu turistic ce face legătura între valea Jiului de Vest şi valea
Lăpuşnicu Mare, prin Retezatul Mic.
Traseul pleacă din Câmpu lui Neag urmărind drumul moderizat construit
paralel cu Jiul de Vest. În gura Butei lasă în dreapta marcajul bandă albastră spre
Cheile Buţii şi urmăreşte în continuare drumul până în Cheile Scocului. Din chei
drumul continuă spre Câmpu Mielului, lasă în dreapta traseul marcat cu punct galben
spre Cheile Scorota şi continuă până laCâmpuşel (1180 m).
Aici traseul părăseşte drumul modernizat şi face dreapta pe Scocul Iarului.
Traseul urcă la început prin pădure, urmărind linia crestei ajungând în masivul Piatra
Iorgovanului (2014 m) prin partea sa sudică. Traseul nostru întâlneşte apoi traseul de
creastă marcat cu bandă roşie ce vine din Uricani prin Şaua Plaiului Mic şi merge spre
Vf. Godeanu. Cele două trasee au o porţiune comună până în Şaua Paltina (1935 m),
după care traseul nostru face dreapta şi coboară pe Valea Paltina spre Valea
Lăpuşnicului în locul numit Lunca Berhina. Aici traseul nostru intersectează traseul
marcat cu punct albastru ce vine din localitatea Brazi pe la Cabana Gura Zlata şi
merge spre Şaua Pelegii şi traseul marcat punct galben spre Lacul Bucura pe culmea
Slăveiului.

6. Câmpuşel (1180 m) – Scocul Scorotei – Stâna Scorota – Şaua Scorota (Iepii
-1920 m) – Buta Mică – Cabana Buta (1580 m)

Marcaj: punct galben pe fond alb.
Timp de mers: 4-5 ore.
Grad de dificultate: mediu, diferenţa de nivel fi ind de 740 m.
Descriere:
Traseul pleacă din DN66A şi urcă pe Valea Scorotei. Poteca urmează fi rul sec
al văii urcând lent, după cca 30 minute ajungem în locul numit La Cutoni. Aici valea
se desparte în două, în stânga Valea Scorota Seacă, iar în dreapta Scorota cu Apă, pe
aceasta din urmă urcând şi traseul nostru. Poteca urcă prin pădure şi după cca 30
minute ajunge în dreptul feţei cu Lăstuni aproape le ieşirea din pădure. De aici panta
se accentuează, poteca conducându-ne la stâna din Scorota, loc unde Valea se
deschide oferind o privelişte splendidă. Imediat după stână poteca face dreapta, trece
peste pârâul Scorota şi începe să urce spre Şaua Scorotei (1920 m), pe sub pereţii
abrupţi ai Drăgşanului, numiţi Moara Dracilor.

Din şa, putem admira vârfurile din partea centrală a masivului. Aici
intersectăm traseul marcat cu bandă galbenă ce vine dinspre Piule-Pleşa, din acest
punct traseele fiind comune până la cabana Buta.
În munţii Vâlcan
1. Câmpu lui Neag (intersecţia DJ 685C cu DN66A, pe lângă barajul Valea de Peşti)
– Valea de Peşti – Şaua Căzută – Bucium – Sohodol – Cheile Sohodolului – Comuna
Runcu.

Marcaj: triunghi rosu;
Timp de mers: 9 – 10 ore vara, 11 – 13 ore iarna;
Traseu: greu accesibil iarna.
2. Câmpuşel (1180 m) – Pasul Jiu – Cerna (1330 m) – Şaua La Suliţi – Muntele Bou –
Muntele Cioclovina – Mănăstirea Tismana.

Marcaj: triunghi albastru (fost triunghi rosu);
Timp de mers: 9 – 10 ore;
Traseu: nerecomandat iarna.
3. Câmpuşel – Muntele Coada Oslei – Şaua Groapa Nedeuţii – La Bârloaga – Valea
Bistriţei – Gureni – Pestişani.

Marcaj: triunghi rosu;
Timp de mers: 11 – 12 ore;
Traseu: nerecomandat iarna.
4. Baraj Valea de Peşti (910 m) – Valea Strâmbu – Vf. Arcanu (1760 m) – Vf.
Prisloapele Mari (1614 m) – Şaua Groapa Nedeuţii – Coada Oslei – Vf. Oslea –
Pasul Jiu-Cerna – Câmpuşel

Marcaj: punct albastru, bandă roşie, triunghi roşu;
Timp de mers: 10 – 11 ore;
Traseu: nerecomandat iarna.
5. Câmpu lui Neag – Baraj Valea de Peşti
Marcaj:
triunghi roşu de la ramificaţia drumului forestier Arcanu până la motelul Valea de

Peşti;
Timp de mers: 2 ore;
Traseu: poate fi parcurs tot timpul anului.
6. Câmpu lui Neag – Baraj Valea de Peşti – Şaua Dâlma Căzută – Muntele Şigleul
Mare – sub Vârful Muncel – Şaua Prislop – Straja; Marcaj: triunghi roşu Baraj
Valea de Peşti – Şaua Dâlma Căzută; Marcaj: bandă roşie: şaua Dâlma Căzută –
Şaua Prislop;
Timp de mers: 10 – 11ore;
Traseu: poate fi parcurs tot timpul anului.
2.3. Cicloturism
Este o formă nouă de turism, în continuă expansiune, foarte atractivă pentru
toate generațiile.
Traseele cicloturistice au fost parcurse și realizate de Centrul Național de
Informare și Promovare Turistică Uricani, au diferite grade de dificultate și
accesibilitate, acestea fiind parcurse de un număr tot mai mare de cicliști, bicicleta
fiind un mijloc de deplasare sportiv și sănătos.
În orașul Uricani există mai multe trasee locale de cicloturism, după cum
urmează:
1. C.N.I.P.T. Uricani – Câmpuşel. Un traseu ce se desfăşoară pe parcursul a 27
km şi urmează DN 66A.

2. C.N.I.P.T. Uricani – Valea de brazi – Dinoni – Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” – Balomir – C.N.I.P.T. Uricani. Lungime traseu 7 km.

3. C.N.I.P.T. Uricani – DN 66A – Valea de brazi – Câmpu lui Neag – Lacul
Valea de Peşti – Peştera de gheaţă din Arcanu – Valea de brazi – Dinoni –
C.N.I.P.T. Uricani. Lungimea traseului 28 km.

4. Traseul cascadelor. C.N.I.P.T. Uricani – DN 66A – Cascada Bulz – Cascada
Balomir – Cascada Sterminos – Cascada Firizoni – Cascada Valea Mării –
Cascada Lazăru – C.N.I.P.T. Uricani. Lungime traseu 38 km.

5. C.N.I.P.T. Uricani – Cascada Sterminos – C.N.I.P.T. Uricani. Lungime
traseu 4 km.

6. C.N.I.P.T. Uricani – Cascada Balomir – CNIPT Uricani. Lungime traseu 4
km.

7. C.N.I.P.T. Uricani – DN 66A – Valea de brazi – Lacul Valea de Peşti –
Cariera de cuarţ Şiglău. Lungime traseu 16 km.

8. Circuitul Şiglăului: C.N.I.P.T. Uricani – Valea de brazi – Valea de peşti –
Pensiunea Fish Valley – Cariera de cuarţ Şiglău – Vf. Şiglău – Vf. Şigleul mic
– Şaua Balomir (Muncel) – Drum forestier Balomir – Cascada Balomir –
C.N.I.P.T. Uricani. Este un traseu lung, de o zi, cu o diferenţă de nivel de
peste 900 m. Lungime traseu 33 km.

9. C.N.I.P.T. Uricani – Valea de brazi – Stâna Şerpi – Monument Troiţă
Tulişa – Stâna Şerpi – Cascada Sterminos – C.N.I.P.T. Uricani. Este un
circuit cu mai multe variante.

10. C.N.I.P.T. Uricani – DN 66A – Valea de brazi – Bilugu – str. Bilugu – Stâna
Văcarea – Vf. Bilugu Mic – Curmătura Făgeţel – Monumentul Eroilor de la
Tulişa – Stâna Şerpi – Cheile Valea de Brazi – C.N.I.P.T. Uricani sau
varianta de coborăre pe pârâul Sterminos. Este un traseu cu două variante de
retragere. Lungime varianta albastră 25 km. Lungime varianta roşie 22 km.

11. Câmpu lui Neag (podul de trecere a râului Jiu spre Pleşa) – Dâlma mare din
Pleşa – poteca ciobănească pe curbă de nivel – Câmpu Mielului – DN 66A –
Câmpu lui Neag. Traseul are o lungime de 24 km şi este recomandat
bikerilor experimentaţi.

2.4. Apele
Râul Jiul de Vest (numit în trecut și Râul Jiul Românesc) este un curs de
apă, unul din cele două brațe care formează Râul Jiu.
Jiul de Vest izvorăște din Retezatul Mic în pasul Cerna-Jiu, care separă
bazinul Râul Jiu de cel al Cernei. Cursul superior al râului este cunoscut și sub
denumirea de Râul Câmpușelu.
Râul curge paralel cu creasta de sud a Munților Retezat și creasta principală de
nord a Munților Vâlcan, până la confluența cu Jiul de Est.
Spre aval Jiul de Vest urmărește liniile tectonice longitudinale care incadreaza
fundul depresiunea Petroșani ca o continuare concordantă cu Valea Cernei, având o
suprafața a bazinului de 534 km2, o altitudine de 1134 m si o panta medie de 35,3 %o.
Jiul de Vest dupa un parcurs de 51,4 km se uneste cu Jiul de Est la Iscroni.
Debitul mediu la confluența Jiului de Vest este de 11,5 m3/s și este un paradis
acvatic iubitorilor de rafting, hidrospeed sau snorkeling pe cureții apelor de munte.
De asemenea bazinul hidrografic al Jiului, unul din cele mai importante râuri
ale României ce se formează în Depresiunea Petroşani prin unirea celor două cursuri
de apă Jiul de Vest şi Jiul de Est.

Pescuitul de agrement sau sportiv, forma de turism ce se poate practica pe
orice curs de apă are și în această zonă mulți adepți.
Jiul de Vest are o lungime de 51km şi un bazin hidrografic în suprafaţă de
534 kmp şi izvorăşte din Retezatul Mic de la o altitudine de 1760 m, din căldarea
glaciară a Scorotei. Jiul de Vest este mărginit pe dreapta de masivul Vâlcan iar pe
stânga de Retezat. Datorită faptului că pe parcursul acestuia sunt prezente rocile
calcaroase, râul, precum şi afluenţii săi au săpat chei şi cascade impunătoare. Cei mai
importanţi afluenţi sunt Boului, Gîrbovul şi Valea de Peşti, Buta, Bilugu, Sterminos,
Valea de Brazi, Balomirul, etc. Apele învolburate ale râului Jiul de Vest şi afluenţi
acestuia, cu apele lor deopotrivă zbuciumate şi liniştite, oferă cele mai bune condiţii
pentru practicarea de pescuit sportiv, în special pescuitul la păstrăv, regele peştilor în
apele de munte.
Datele statistice atestă că pescuitul păstrăvului are cei mai mulţi adepţi în
rândurile pescarilor sportivi. Explicaţia este relativ simplă: capturarea „fair-play” a
acestui „cavaler” al râurilor montane constituie şcoala cea mai înaltă a pescuitului
sportive şi recreaţional.
Pescuitul păstrăvului este de trei ori mai frumos decât al altor peşti deoarece
este un pescuit dinamic, activ în care pescarul se află tot timpul în mişcare, peştele
este frumos, modul de capturare atestă profesionalitatea pescarului, iar peisajul unde
se desfăşoară această activitate este mirific.
La Valea de Peşti, turistul poate vizita lacul de alimentare cu apă potabilă a
Depresiunii Petroşani care, poate fi admirat din diferite colţuri de la poalele munţilor
Vâlcan.

Lacul de la Valea de pești. Foto: Sorin Inel

Lacul de acumulare Valea de Peşti a fost construit între anii 1967 – 1973 şi
are o înăţime de 56 m, ceea ce-l situează pe locul 35 între cele 246 lacuri de baraje din
Romania.
Are un volum de 4,5 milioane mc de apă, o suprafaţă de 31 hectare, adâncimea
maximă de 53 m, o lungime de 2,5 km şi se afl ă la altitudinea de 830 m.
În imediata apropiere, la 2 km, în satul Câmpu lui Neag, s-a format un lac în
fosta carieră de huilă a Exlpoatării miniere Câmpu lui Neag. Lacul de la Câmpu lui
Neag, este un lac antropic, un paradis al pescarilor, locul ideal pentru dezvoltarea unei
microstațiuni.
Turistul care vizitează Munții Retezat și urmează traseul Câmpu lui Neag –
Cabana Buta poate campa lângă Refugiul Salvamont Buta, unde în apropiere (cca. 10
min) se află Tăul Buta, un lac deosebit de frumos, format într-o lentilă glaciară.

Lacul de la Câmpu lui Neag. Foto: Dorodics Robi

Apele bazinului hidrografic al Jiului de Vest și a lacurilor existente în unitatea
administrativ – teritorială a orașului Uricani sunt habitatul ideal pentru multe specii de
pești: Păstrăvul (Salmo trutta fario), Lipanul (Thymallus thymallus), Mreana (Barbus
meridionalis petenyi), Clean (Squalius cephalus), Zglăvoaca sau Moaca (Cottus
gobio), Boişteanul sau Crăietele (Phoxinus phoxinus), Păstrăvul de lac (Salmo trutta
lacustris).
2.5. Cascadele
Țara noastră este bogată în atracții turistice deosebite. Printre aceastea se
numără și cascadele, iar zona piemontană a orașului Uricani este străbătută de cursuri
de apă ce au săpat în roca sedimentară formând saritori de diferite înălțimi prin care

apă în căderea ei năvalnică ne prezintă superbe cascade. Cele mai frumoase cascade
din orașul Uricani pot fi puncte de atracție preferate de turiști, iar în rândurile ce
urmează voi descrie cascadele cu o înâlțime mai mare de 5 metri.
Cascada Bulz se află situată pe pârâul Bulzu la aproximativ 2,5 km de DN
66A. Este o cascadă cu o înălțime mică (aproximativ 6 m), dar foarte frumoasă mai
ales primăvara când debitul pârâului crește datorită topirii zăpezii.
Cascada Sterminos ușor de localizat (aproximativ 2 km, 40 min de la DN
66A) datorită faptului că se află lângă drumul forestier ce străbate valea pârâului
Sterminos. Are o înălțime de 12 m și un debit constant, pârâul adunându-și apele din
căldarea periglagiară Cracii Sterminosului.
Cascada Valomir se află la o distanță de 3 km de orașul Uricani, pe pârâul cu
acelaș nume. Este o cascadă de dimensiuni mici, 5 – 6 m, ce poate fi admirată din
drumul forestier , de la o înălțime de 50 – 60 m, accesul spre aceasta nefiind
recomandat.

Cascada Sterminos. Foto Sorin Inel

Cascada Androni se află situată în zona Firizoni a satului Valea de brazi. Este
o cădere de apă mică ce se află situată la o distanță de 100 m de DN 66A.

Cascada Androni. Foto: Sorin Inel

Cascada Firizoni se află în satul Valea de Brazi, zona Firizoni, și este ușor
accesibilă, ușor vizitabilă. Accesul se realizeză prin cheile Firizoni, chei scurte și
închise ca un amfiteatru (aproximativ 50m de cărare de la DN 66A). Are o înălțime de
12 m și o cădere spectaculoasă de apă, mai ales că la jumătate apa este împrăștiată de
o brână și dispersată în formă de evantai. Se recomandă vizitarea cascadei în perioada
topirii zăpezilor și după ploi.

Cascada Firizoni. Foto: Sorin Inel

Cascada Toplița este o cădere de apă aflată pe pârâul Toplița, la 500m de
vărsarea pârâului in Jiul de Vest. Accesul se realizează doar pe firul apei.

Două cascade, inundate de vegetație, se află localizate chiar la vărsarea în râul
Jiul de Vest în zonele Piatra tăiată și Tecșa (între Toplița și podul de la Valea de
pești). Nu sunt cunoscute datorită vegetației bogate ce le acoperă, a faptului că sunt
localizate chier pe malul Jiului de Vest ceea ce le face greu vizitabile, a debitului mic
al pârâurilor și a localizării: fiind situate peste Jiu, amonte pe malul stâng. Pot fi
văzute, de la mică distanță, primăvara până înverzește vegetația. Sunt cunoscute cu
numele de Cascada Haiducilor – 16 m și Cascada de la Tecșa – 12 m.

Cascadele Tecșa și Haiducilor. Foto: Sorin Inel

Cascada Lăzăru se află în munții Retezat, pe pârâul cu acelaș nume. Accesul
se face pe drumul forestier ce duce spre cabana Buta, după 2 km se urmează drumul
forestier ce continuă dealungul pârâului Lazărul, le trece peste un podeț de beton, loc
unde sunt două indicatoare ce îndrumă turiștii spre cascada lazărul și cascadele din
valea Mării, din acest punct se mai înaintează circa 2 km, iar prin vegetația bogată se
ajunge la Cascada Lazăru.
Pentru Cascadele din Valea Mării se urmează acelaș traseu, doar că la
intersecția părăului Lazăru cu pârâul Valea Mării se urmează traseul din stânga.
Aproape imediat acesta intră în cheile dezvoltate în granit de către pârâul Mării, loc
de unde încep un număr de 6 cascade cu înălțimi de la 6 m (prima) și până la 34 m
(ultima). Pe traseu ce trece pe lângă cele 6 cascade se poate vedea și Sfinxul din
Valea Mării. Lungimea traseului este de 600 m, este ușor de vizitat, iar porțiunea de
chei cu cascade mai este cunoscută și sub numele de Canioniul Mării.

Cascada Valea Mării. Foto: Sorin Inel

2.6. Cheile
Fiind străbătut de cursuri de ape, piemontul din vestul Depresiunii Petroșani
oferă spre vizitare mai multe chei săpate de către apele pârâurilor tributare Jiului de
Vest.
O vale superbă cu două rândunri de chei, una dezvoltată în calcare și a doua în
roci granitice este valea Valomirului. Cheile Valomir sunt situate la 1 km de orașul
Uricani, în munții Vâlcan, sunt ușor de localizat fiind traversate de unicul drum ce
urcă pe valea Valomirului. Sunt de dimensiuni mici, formate dintr-o multitudine de
faleze cu înălțimea maximă de 80 m, iar aici pot fi localizate mai multe peșteri de
mici dimensiuni. Locul mai este denumit și Stânca albă.
Cheile Valomirului au fost poligon de antrenament al sportivilor alpiniști de
la asociațiile sportive Retezat Valea de brazi și Minerul Lupeni, dar și formațiile
Salvamont din Uricani și Lupeni, în prezent cele 70 de trasee de escaladă și alpinism
putând fi parcurse tot timpul anului.
Drumul continuă pe valea Valomirului către izvoarele acestuia, iar după alți 3
km traversează un nou rând de chei, dar de această dată dezvoltate în granit. Au o
lungime de aproximativ 350 m, o înălțime maximă a pereților de max. 150 m și sunt
străbătute permanent de un curent de aur rece. La intrare în acest al doilea rând de
chei se află o stâncă ce seamănă cu un cap, denumită de unii Sfinxul din Valomir, iar
de alți Căpățâna.

Cheile Arsa se află la distanță de 4 km de orașul Uricani, sub poalele munților
Vâlcan. Se desfășoară pe o lungime de 150 m pe pârâul cu acelaș nume, au o înălțime
mică a pereților (20 – 30 m) și sunt inundate de vegetație ce le oferă un farmec aparte.
Există câteva peșteri, două dintre ele fiind cunoscute ca loc de retragere a populației
locale – momârlanii, în perioada raziilor turcilor de la Ada-Kaleh.
Cheile Furului se află situate pe pârâul Furului, la o distanță 2,5 km de orașul
Uricani, munții Retezat, primul pârâu de la intrarea în satul Valea de brazi. Au
dimensiuni și înălțimi micii (L = 50 m, H = max 20 m), dar unicitatea lor vine de la
faptul că au fost săpate de apele pârâului în gresii și sunt traversate de un podeț
suspendat. Tot aici pot fi văzute două din Babele existente pe teritoriul orașului
Uricani.
Cheile Valea de brazi sau Bradului se află le 4,5 km de orașul Uricani și 2,5
km de satul Valea de brazi.

Cheile Valea de brazi (Bradului) Foto: Sorin Inel

Accesul se realizează pe strada Tulișa, aceasta parcurgând cheile de la sud la
nord. Au o lungime de 300 m , pereții de stâncă sunt în trepte, având o înălțime
maximă de 200 m. În zonă se află mai multe peșteri, de lungimi de la 12 m la 4.884
m, dintre catre 3 peșteri peste un kilometru. În aceste chei se află cea mai ramificată
peșteră din România, și anume Peștera Urșilor din Valea de Brazi.
Tot în satul Valea de brazi, în apropierea DN 66A, la o distanță de 4 km de
orașul Uricani, se află Cheile Andronilor și Cheile Firizoni. Sunt chei de lungimi
mici, Cheile Andronilor au 50 m lungime și 20 înălțime, iar Cheile Firizoni 100m

lungime și o înălțime de aproximativ 40 m. Farmecul acestor scurte chei dezvoltate în
conglomerate, este dat de cascadele existente, una de 5 m și una de 12 m înălțime, dar
și de eroziunea apei în piemont ce a dus la formarea lor.
Cheile Alunii Negri sunt locul ideal de a vă petrece o zi liberă. Se află
localizate pe pârâul cu acelaș nume, accesul realizându-se pe la Pensiunea Retezat. În
chei a fost amenajat un parc de aventură, tiroliană, peșteră amenajată și pereți de
escaladă.
Pe drumul spre cabana Buta, după parcurgerea a 2 kilometri, se părăsește
drumul și se umează drumul forestier ce merge în paralel cu pârâul Lazăru, până la
intersectarea cu afluentul Valea Mării. De aici vom urma o potecă ce ne va duce după
50 m de pădure la Canionul Valea Mării. Sunt niște chei superbe, semiamenajate,
modelate în granit de pârâul ce își adună apele din căldarea glaciară de sub vf. Lazăr,
loc în care vom vizita cele 6 cascade și sfinxul din valea Mării.

Cascadă pe Canionul Valea Mării. Foto: Sorin Inel

La 1 km de Gura Butei se află complexul turistic Cheile Buții, iar în spatele
acestuia se văd binecunoscutele Cheile Buții. Au o lungime de 700, cu o înalțime
maximă de 300 de metri a pereților de calcar, traseul apei prin chei fiind unul sinuos,
iar parcurgerea lor fiind destul de dificilă și realizându-se prin apa pârâului Buta.

Cheile Buții. Foto: Sorin Inel

Imediat după trecerea peste podul de la Gura Butei, pe partea stângă (munții
Vâlcan) se află drumul de acces spre Cheile Rostovanului. Au o lungime relativ mică,
100m, cu înălțimea celui mai mare perete de 40 m, sunt inundate de vegetație, și au
câteva peșteri, două dintre acestea peste un kilometru dezvoltare.
Cheile Scocului se află situate pe DN 66A la 10 km de satul Câmpu lui Neag,
au o lungime de 800 m și o înălțime maximă de 40 m și sunt străbătute de râul Jiul de
vest.

Cheile Scocului. Foto Sorin Inel

Scocul Urzicarului din Câmpu Mielului și torențialitatea de pe văile sale au
creat în această zonă mai multe porțiuni de chei, cele mai cunoscute fiind Cheile de la
Dâlma ciocanelor. În aceste chei se află cel mai mare pod natural din munții
Retezatul Mic, în zonă mai existând alte 5 poduri naturale, dar de mici dimensiuni și
greu abordabile. Zona nu este marcată, cheile fiind dezvoltate pe un unghi mare de

pantă, cu multe săritori unde este necesar folosirea corzilor. Există o potecă de acces,
iar vizitarea se face doar cu ajutorul ghizilor.
Cheile Jiului de Vest se întind pe o lungime de aproximativ 4 km, cu începere
de la Câmpu Mielului și până la Câmpușel. În toată această zonă există peste 400 de
peșteri și avene de diferite lungimi și grade de dificultate, în mare parte greu
accesibile.

Cheile Scorotei. Foto: CNIPT Uricani

Cele mai lungi și superbe chei aflate în partea de Vest a Depresiunii Petroșani,
pe teritoriul orașului Uricani sunt Cheile Scorotei. Au o lungime de aproximativ 3 km
și o înălțime a pereților de peste 450 m. Sunt singurele chei din România dezvoltate în
calcare și formate de curgerea ghețarilor în perioada glaciațiunii Würm.
Cheile Iarei se află la Câmpușel, în bazinetul Iarei, sunt de o frumusețe aparte,
dar prea puțin cunoscute și vizitate ca urmare a expansiunii și dezvoltării vegetației.
Au o înălțime mică, aproximativ 20 m, fiind dezvoltate de curgerea apei pe valea
Iarului și au fost folosite în trecut ca și scurtătură spre stânele din Soarbele și Tăul fără
fund.
2.7. Babe, Sfinx, Poduri naturale
Modelarea prezentă a reliefului se realizează continuu sau intermitent sub
acţiunea agenţilor modelatori, constituindu-se într-un sistem natural deschis ce
determină dinamica şi modificarea peisajului geomorfologic. Vântul, ploile, procesul

îngheţ – dezgheţ, curgerea apei sau a gheţarilor au ca rezultate eroziunea diferenţială
şi formele reziduale gravitaţionale: ace, babe, sfincşi, poduri naturale. Totodată,
aceste formaţiuni sunt surse de legende, sau au aprins imaginaţia amatorilor de
supranatural şi de pseudoistorie, dar aceste stânci nu sunt decât un produs al naturii,
rezultat al unei geomorfologii de milenii.
Zona piemontană a oraşului Uricani este plină de surprize, iar printre urme ale
locuiri de milenii găsim răsfirate pe o distanță de 8 kilometri mai multe babe răsfirate
pe culmile piemontului fragmentat de cursurile de apă ce alimentează râul Jiului de
Vest.

Baba din culmea Pârâului Buhii. Foto: Sorin Inel

Majoritatea sunt pe propietățile localnicilor (momârlanii), iar datorită
vegetației abundente sunt greu de localizat și văzut. Aceste e formațiuni stâncoase
(babe), se pot observa în perioada de iarnă chiar de la intrarea în orașul Uricani, pe
culmea dintre pârâul Valea vacii și Beca, pe dealul Barbonarilor (Mailat), pe culmea
de la Bulzu, culmea din dreapta Sterminosului, Claia lui Preda din mijlocul Jiului (în
orașui Uricani), pe culmea din dreapta pârâului Buhii, deasupra cheilor Furului și a
cheilor Firizoni. Din păcare a doua babă din Jiul de Vest datorită viiturilor din anii
2016 – 2018 și a eroziunii apei, s-a dărâmat.

Claia lui Preda. Foto: Sorin Inel

La fel de greu vizibil este și sfinxul din Firizoni, ce poate fi văzut tot timpul
anului doar din capul podului ce trece peste râul Jiul de Vest. Al doilea sfinx se află la
altitudinea de 2.100 m la Piatra Sturului, pe granița ce desparte orașul Uricani de
județul Caraș - Severin și poate fi văzut chiar din traseul ce se îndreaptă spre stațiunea
Băile Herculane. Sunt niște formațiuni stâncoase ce seamănă cu capul unui om ce
parcă stau și păzesc natura.

Sfinxul din Firizoni. Foto: Sorin Inel

Sfinxul din Sturu. Foto: Dorodics Robi

O altă formațiune destul de impresionantă este capul de acvilă de la Lacul de
la Câmpu lui Neag, un sfinx cu forma unui cap de acvilă. Se poate observa tot timpul
anului, indiferent de sezon, fiind ușor de localizat în partea de Nord a lacului.

Acvila de la Câmpu lui Neag. Foto: Dorodics Robi

În Retezatul Mic, recunoscut pentru masivitatea calcarelor, curgerea ghețarilor
și a apei ce a modelat peisajul montan carstic ne oferă spre vizitare câteva poduri
naturale. Cel mai cunoscut este Podul natural din Dâlma ciocanelor sau portalul din
Scocul Urzicarului, așa cum mai este cunoscut. Tot în această zonă pe alte văi, ca
urmare a procesului de eroziune a apei asupra calcarului se mai găsesc 4 poduri
naturale dar de dimensiuni mult mai mici, ne fiind accesibile vizitării. Vizitarea
Podului din Dâlma ciocanelor este recomandată turiștilor doar cu ghid, datorită
faptului că traseul este plin de săritori, este necesară utilizarea unor corzi de alpinism
și datorită amplasării pe un traseu nemarcat al parcului Național Retezat.

Podurile naturale din Scocul Urzicarului.

Impresionante sunt imaginile create de lumină, umiditate și vegetație pe pereții
mari de stâncă, pe care putem observa chipuri umane imense. Locului li se zic
Chipurile urieșilor, iar cele mai cunoscute sunt Chipul din Valea Mării (cunoscut și

ca Sfinxul din Valea Mării sau Chipul Lui Zamolxes, după unele hărți), dar și
chipurile urieșilor din pârâul Buhii, cel din Cheile Scocului, cel Gârbovu și cel de la
intrare din Valea Boului.

Chipul Uriașului din Valea Mării. Foto: Sorin Inel Chipul Uriașului din Valea Boului. Foto Daniel Roșca

2.8. Speologia
Deținând aproximativ 18 % din teritoriu orașului Uricani, carsul și formele
dezvoltate în calcare din au o arie de răspândire pe o lungime de 41 km, începând din
zona Jiului de Vest și până la Cernișoara.
Exocarstul
Retezatul Mic este reprezentativ în țara noastra prin cea mai largă arie de
răspandire a carstului alpin, ceea ce dă regiunii acea autenticitate si originalitate a
reliefului, locul unde regăsim panorame nemaiîntâlnite până atunci în nici un masiv
montan, calcare la 2000m, lapiezuri imense, lapiezuri verticale și abrupturi
spectaculoase. Carstul de creastă apărut prin prezența calcarelor suspendate deasupra
altor tipuri de roci formează un relief semeț. Roca suferă aici intense procese de
dezagregare datorate contrastelor mari de temperatură și dizolvare produsă de ploi și
zăpezi ce-au jucat un rol important în morfologia de astăzi a reliefului.
Sunt remarcabile lapiezurile formate pe calcarele din Munţii Retezat. Fiind
formate de apele de şiroire, pe aliniamentul de fisuri, în majoritatea cazurilor
lapiezurile sunt orientate pe linia de cea mai mare pantă. Aşa se explică imensele
lapiezuri verticale formate pe stâncile de pe Vârful Iorgovanul. Morfologic se
deosebesc lapiezuri simple (grefate pe suprafeţe de denudaţie, sub formă de caneluri
generate de precipitaţii), lapiezuri compuse (dezvoltate în timpul glaciaţiunilor

pleistocene, care prezintă doar forme reziduale peste care este suprapusă o nouă
generaţie de lapiezuri).
Datorită pantelor mari şi a modelării glaciare a Munţilor Retezat nu prezintă
caracteristicile necesare formării dolinelor. Platouri şi văi dolinare se întâlnesc doar în
apropierea pasului Jiu-Cerna şi în zona Tăul Răţii.
Podurile naturale prezenta în Retezatul Sudic au rezultat din prăbuşirea
parţială a unor peşteri (plafon sau pereţi laterali). Astfel de forme întâlnim în cazul
Avenului Mare cu Gheaţă din Albele Găuroane, în apropierea Avenului din Stâna
Tomii, pe Scocul Urzicarului şi a Peşterii Nr. 5.
Ponoarele reprezintă locul de dispariţie al apei în subteran. Cele active sunt
localizate în albiile râurilor, apa pierzându-se treptat sau brusc, prin fisuri
impenetrabile. Ponoare cu activitate temporară sunt cele rămase suspendate faţă de
albie sau cele de pe văile seci, acestea preluând apa de la topirea zăpezilor şi
scurgerile de pe versanţi, formate la ploile torenţiale. Ponoarele mari, penetrabile
(Ponorul de la Clopotniţă, ponoarele 14, 42 şi 51), prezintă un grad variabil de
colmatare, în funcţie de sezon şi de intensitatea precipitaţiilor sau producerea
inundaţiilor.
Endocarstul
Cuprinde totalitatea proceselor și formelor carstice care se dizolvă în interiorul
masivelor calcaroase.
Munții Retezat au un relief modelat în trei etape, alcatuite din trei platforme de
eroziune.
1. Platforma Borăscu de vârstă eocenă, dezvoltată între 1800 - 2200 m
altitudine;
2. Platforma Raul Șes, de vârstă liocenă, dezvoltată între 1800 – 1400 m
altitudine;
3. Platforma Gornovița dezvoltată la circa 1000m altitudine.
Peșterile din zona Retezatului Mic se pot împărții pe cele trei nivele,
corespunzătoare celor trei platforme de eroziune. Nivelul corespunzator platformei
Borăscu prezintă un număr relativ mic de peșteri, toate cu dezvoltare verticală.
Aceiași caracteristică o prezinta și nivelul imediat următor, corespunzător platformei
Râul Șes, în care se dezvoltă avene cu denivelare medie de 50 – 60 m și unde este
posibil ca o parte din acestea să prezinte denivelari mai mari, dar impenetrabile,
datorită dopurilor de zăpadă care nu se topesc niciodată din cauza altitudinii.

Nivelului trei îi corespund 85% din peșterile acestui perimetru. Ele se dezvoltă
în versanții Jiului la o altitudine relativă de până la 100 m. Majoritatea sunt peșteri
tipice de versant, de dimensiuni reduse, formate pe fracturi de sprijin ale faliei majore
Cerna-Jiu.
Raportul dintre numarul de pesteri grupate de-a lungul Jiului si numarul de
pesteri din versantul sudic al calcarelor este mare. Studiul statistic al frecvenței
peșterilor din perimetrul Jiului de Vest – Cernisoara arătă că în această zonă sunt 630
de peșteri și avene cuprinse în Catalogului sistematic al peșterilor din România
(Cristian Goran, 1982), la 32 nu este cunoscută lungimea, iar la alte 73 nu este
determinată denivelarea. Peșterile având dezvoltarea sub 10 m nu a fost aproape de
loc inventariate și deci nu pot fi luate în considerare în calcule statice.
Cele mai importante peșteri aflate pe cursul superior al Jiului de Vest, în zona
orașului Uricani sunt cele de lungimi și denivelări mari, având diferite grade de
dificultate și sunt neamenajate, putând fi vizitate doar cu echipament speologic și cu
ghid.
Peștera Zeicului
Peştera se află la confluenţa Scocului Mare cu Valea Scorotei. La confluenţă
se întâlneşte un punct de popas unde se poate campa. Tot aici este ultimul loc unde se
mai poate face şi aprovizionarea cu apă de băut şi rezerve pentru lămpile cu carbid.
Accesul se face pe firul Văii Scorotei, care se strecoară printre versanţii
abrupţi si împăduriţi ai Cheilor Scorotei. Durata normală a parcursului de la firul
Scorotei până la peşteră este de 40 min.

Peștera Zeicului. Foto: Sorin Inel

Peştera Zeicului era cunoscută în prima ei porţiune, de localnici, ca loc de
adăpost pentru turme. Se spune că ea a servit şi ca ascunzătoare pentru haiducii lui
Zeicu (de unde şi numele peşterii), fapt întărit prin descoperirea în peştera de către
brigadierul silvic din Câmpu lui Neag a unor fl inte ruginite.
O echipă a Cercului speologic “Focul Viu”, escaladând un horn, descoperă o
sală superioară continuată cu un puţ adânc. Tot atunci se realizează de către I. Povară
planul cavităţii, modifi cat ulterior în 1980. În prima parte a peşterii a fost realizat şi
un scurt film documentar.
Pentru vizitarea întregii peşteri sunt necesare:
–

o coardă de 60 m;

–

o coardă de 20 m

–

blocatoare şi coborâtoare;

–

2-3 pitoane, eventual 50 m scară speologică;

–

căşti cu lămpi frontale;

–

rezervă de carbide;

–

îmbrăcăminte călduroasă.
Vizitarea pentru un grup de 4 persoane antrenate poate dura între 4 şi 8 ore.
Peştera Zeicului este o cavitate mixtă, căci dezvoltarea sa pe orizontală este

sensibil apropiată de cea pe verticală. Acest lucru ridică interesante probleme privind
geneza sa. Totodată, ea triază turiştii obişnuiti, de cei dotaţi cu echipament şi tehnică
necesare coborârii şi urcării verticalelor.
Din portalul cu dimensiunea de 6 x 8 m se coboara o pantă de grohotiş într-o
sală spaţioasă, cu podeaua acoperită cu argila şi bolovani şi tavanul sfredelit de
hornuri scurte şi clopote de coroziune. Se mai poate vedea în sală trunchiul gros,
cioplit cândva ca scoc pentru adunarea apei, acum complet putrezit.
Pe podeaua de calcit sunt cimentate resturi ale urşilor de caverna (de aici a fost
recoltat un exemplar uriaş de craniu de Ursus Spelaeus) a căror prezenţă în această
sală ne face să ne gândim la rapiditatea proceselor speogenetice care au modifi cat atât
de radical cavitatea de la dispariţia urşilor, în urmă cu 10 milenii, pană în timpurile de
azi.
Peştera Zeicului s-a format prin conexiunea unui gol vertical, în genul
avenelor, care sunt frecvente în această zonă, cu o peşteră de versant, asemănătoare
Peşterii cu Corali sau Dâlma cu Brazi, într-o primă fază au existat independent, o
galerie sub-orizontală corespunzătoare sălii de la intrare şi două cavităţi cu dezvoltare

verticală – un horn şi un puţ – spre capătul acesteia. Prin prăbuşire s-a născut apoi sală
superioară şi s-a deschis accesul spre sala inferioară.
Pestera nr. 5 de deasupra ponorului nr. 4
Pestera este dezvoltată în versantul stâng al Jiului de Vest, la 200 m aval de
confluența cu valea Jidanului. Cele doua deschideri ale peșterii (0,4 x 0,5 si 4 x3 m)
apar la altitudinea relativă de 45 m, deasupra peretelui de calcar, sub care este ponorul
principal

al

Jiului.

Dimensiunile peșteri sunt: L = 320 m, D = 63 m, E = 86 m, Cr = 3,7 m, Aa = 1155 m,
Ar = 45m.
Deschiderea mare a peșterii permite coborârea unei verticale de - 8m, a carei
bază este într-o sala de 24 x 20 x 8 m, cu podeaua acoperită cu prabușiri din tavan.
Extremitatea vestică a acestei săli se continuă cu galeria principală a peăteri, din care
se desprinde un diverticul scurt, în care există un puț de – 37 m, terminusul acestuia
fiind colmatat cu bolovani. De la aceasta ramificație, galeria principală își reduce
treptat dimensiunile, în timp ce cantitatea de formațiuni este mai abundentă.
Peștera este amplasată deasupra ponorului activ al Jiului, planul peșterii
sugerând ideea ca aceasta a funcționat ca ponor, galeria formând un fel de meandru la
cursul actual al Jiului, iar panta acestui meandru este spre amonte și constituie o
dovada a curgerii acestor ape din perioade mai îndepartate.

Peștera nr. 4 din Scocul Scorotei
Deschiderea peșterii este situată în versantul stâng al Scorotei, la 100 m, în
amonte de confluența acesteia cu Jiul de Vest. Are următoarele dimensiuni. L = 377,2
m, D = 26 m, E = 48 m, Cr = 7,8 m, Aa = 1150 m, Ar= 50 m.

Peștera are doua deschideri de dimensiuni mari (10 x 6 m, 5 x 5 m) care se
unesc în spatele unui pilier. Prima sală este frumos concreționată, iar spre extremitatea
nord - vestică continuarea se realizează printr-un put cu o denivelare de – 23 m.
Genetic, peștera este un vechi ponor al Văii Scorota. În prima fază,
deschiderile actuale ale peșterii au funcționat ca resurgență, iar o dată cu schimbarea
nivelului de baza al regiunii, a ramas ca nivel fosil.
Peștera Dâlma cu Brazi
Peștera Dâlma cu Brazi se află în versantul stâng al Scocului Mare la o
altitudine de cca. 150 m față de talveg și 1200 m altitudine absolută, în dreptul
confluenței Scocului Mare și Pârâul Jidanului cu Jiul de Vest. Din dreptul acestei
confluențe o poteca abia vizibilă urcă pieptiș prin pădurea deasă, apoi prin desișuri de
arbuști amestecați cu arbori izolați. Intrarea peșterii, desi relativ mare (3 x 2 m), este
bine mascată și se găsește greu.
Este o peștera uscată, orizontală, formată dintr-o galerie principală și o
ramificație, totalizând 226 m lungime. Galeria principală este largă de 3 – 5 m și
înaltă de 3 – 10 m. Se îndreaptă spre nord, până la o sala a carei podea este acoperită
în perioadele umede cu un lac de 1 m adâncime. Peștera este frumos concreționată,
farmecul fiind oferit de formațiunile sub formă de braduți.

Peștera Dâlma cu Brazi. Foto Dorodics Robi

Avenul mare cu zapada din Albele-Gauroane
Este situat sub Vf.Albele, la altitudinea de 1890 m, pe versantul dinspre Jiul de
Vest, la aproximativ 100 m sud de poteca turistică cabana Buta - Piatra Iorgovanului.
Cu toate ca deschiderea avenului, cu dimensiuni de 25 x 20 m este dintre cele mai
impresionante, ea este relativ greu de găsit, fiind mascată de pâlcuri de
jneapan. Dimensiunile avenului sunt: L = 195,6 m, D = 84,5 m, E = 20 m, Cr = 9,75
m, Aa= 1890 m, Ar = 750 m.
Deschiderea avenului permite coborarea unei verticale de 10 m pana pe un dop
de zapadă. Între acesta și perete se deschide o rymaie de 10 m denivelare, baza
verticalei fiind într-o sală de proporții, cu podeaua formată din zapadă și gheață, care
este continuarea dopului de zăpadă de la baza primei săritori. Din această sală cu
zapadă se desprinde a doua rymaie, cu o denivelare de – 34 m. Sala terminală a
avenului are dimensiuni mari, înălțimea tavanului fiind de aproximativ 20 m. Podeaua
este acoperită cu pietre și bolovani mari dispuși în valuri.
Acest aven ridică probleme interesante privind mecanismul acumularii zăpezii
și al gheții. Există și posibilitatea stocării de informați climatice. Avenul mare cu
zapada din Albele Gauroane adăpostește cel mai mare ghețar explorat din Carpații
Meridionali.
Avenul Mare de sub Iara
Avenul este situat în apropierea cumpenei de ape dintre bazinul Soarbele și
Bazinul Iara, țn versantul drept al Iarei. Are următoarele dimensiuni. L= 87m, D = 63 m, E = 26,5m, Cr = 3,3 m, Aa = 1700 m, Ar = 400 m.
Avenul este format dintr-un puț de 59 m, aproape vertical care are la bază o
sală în pantă, care coboară până la cota – 63 m. Podeaua sălii este acoperită cu
bolovani, terminusul fiind în fund de sac.
Avenul de sub Albele
Avenul se află în marginea potecii turistice, cabana Buta - Piatra Iorgovanului,
ân apropierea izvorului Bolboroși și are următoarele dimensiuni: L = 50 m, D = 28 m,
E = 35 m, Cr = 1,4 m, Aa = 1853 m, Ar = 0.
Avenul este format dintr-o galerie unică în pantă care în partea finală are
câteva săritori de dimensiuni mici, iar lațimea galeriei scade progresiv spre interior.
Avenul mare din Scocul de Piatră cu Gheață
Avenul se află situat in cumpăna de ape din Scocul de Piatră cu gheață și valea
imediat următoare din aval de Jiu. Cele doua văi sunt afluenți pe stânga ai Jiului de

Vest, punctele de confluență aflându-se între valea Ursului și valea Jidanului. Accesul
se realizează prin urcare pe Scocul de Piatră cu Gheață până la altitudinea de 1340 m,
de unde se continua drumul pe curba de nivel, versantul stâng al acesteia cca. 350 m.
Gura avenului este greu de reperat datorita pădurii dese și a arbuștilor. Dimensiunile
deschiderii sunt de 2 x 1,8 având L = 188 m, D = 92 m, E = 88 m, Cr = 2,14 m, Aa =
1340 m, Ar = 120 m.
Avenul este format dintr-o galerie unică, în pantă de aproximativ 35º, care se
continuă cu o verticală de – 43 m. Acest puț are pe parcurs mici platforme la – 3 m, 13 m, - 20 m, ultimii 22 m fiind perfect verticali. La baza puțului începe o galerie cu
podeaua acoperită cu prăbușiri, pe parcursul căreia se întâlnesc câteva săritori de la –
2 m la – 6 m. Urmează sala finală la – 98 m. Avenul se află într-o fază avansată de
concreționare, predominând scurgerile parientale și este semnalată prezența
montmilchului.
Peștera cu corali
Peştera cu Corali este situată pe Valea Jiului de Vest, în versantul drept al
Scocului Mare, chiar în dreptul acestuia cu Valea Scorotei, la o altitudine relativă de
100 m şi o altitudine absolută de 1080 m. Intrarea peşterii este mascată de arbuştii ce
acoperă versantul culmii Cioaca.
Accesul auto este asigurat de DN 66A ce urcă din Câmpu lui Neag, până
dincolo de Câmpuşel, având o lungime de 17 km (până la Peştera cu Corali cca 12
km). Camparea se poate face în zonele Câmpuşel, Poiana Mielului şi poieniţele de pe
malul Scocului Mare. Sunt necesare salopetă, cască de protecţie, surse duble de
lumină. Nu se recomandă vizitarea în grupuri mai mari de 4 persoane.

Peștera cu corali. Foto Savu Emilian

După intrarea înaltă de 3 m, urmează un pasaj uşor accidentat, cu bolovani
mari. În tavan putem admira formaţiuni masive de mondmilch, albe ca laptele, în
formă ovoidă (“oul lui Columb”). Aceste formaţiuni, doar parţial solidificate, sunt
legate de temperaturile negative din perioadele reci ale anului şi apar frecvent în zona
de intrare a peşterilor din Retezat.
După 50 m, înaintarea este oprită de o săritoare de 4 m, pe care o putem
coborâ fi e direct, folosind prizele alunecoase (! Atenţie ! ), fie strecurându – ne pe
dreapta, printre doi bolovani mari. Ajunşi la baza săritorii, constatăm că peisajul este
radical modificat: podeaua, pereţii şi tavanul sunt căptuşiţi cu o puzderie de muguri de
piatră, maro, roşii şi mai rar albi.
Acestea sunt coralitele, forme de depunere mai puţin obişnuită a carbonatului
de calciu din peşteri şi în geneza cărora factorii microclimatici joacă un rol
determinant, în acest caz, prezenţa săritorii de 4 m a fost cea care a determinat
stabilirea curenţilor de aer în acest “fund de sac”.
Porţiunea bogată în coralite nu are mai mult de 30 m lungime, dar
numeroasele stalactite şi stalagmite perlate, crustele şi draperiile cu coralite justifi că
efortul de a fi venit până aici.
Amatorii de fotografi i trebuie să fi e înarmaţi cu accesoriile necesare
fotografierii de aproape, pentru a putea fixa pe pelicula formele capricioase,
neobişnuite ale acestui microunivers mineral.
Peştera este formată de un vechi drenaj de versant, care a lărgit prin dizolvare
o litoclază locală. Este o galerie unică, lungă de 83 m, fără ramificaţii.
Peştera cu Corali a fost descoperită de Cercul speologic “Foc Viu” în 1969. În
1971 a fost închisă cu o poartă metalică şi cu acelaşi prilej s-a realizat şi planul
peşterii de către C. Goran. Cu toate măsurile de protecţie luate, peştera a fost victima
unor acte de vandalism, pierzând câteva dintre podoabele sale de preţ. În peşteră s-au
realizat şi două filme documentare (1971 şi 1980), precum şi cercetări de
biospeologie.
Peștera Alunii Negrii
Peştera este situată la 2 km amonte de Câmpul lui Neag în partea dreaptă a
Jiului de Vest la o altitudine relativă de 15m.
Peştera este labirintică, galeriile fi ind dispuse pe trei etaje, dar în unele zone
ca de exemplu Marele Labirint coexistă 6 etaje, din care unul este activ. Lungimea

totală a galeriilor este de 3280 m, iar denivelarea de 53,5 m o parte din aceste galerii
sunt active, curgerea făcânduse în regim înecat, deoarece acestea sunt cu 5 m sub
nivelul Jiului. Galeriile fosile şi subfosile prezintă numeroase urme de curgere în
regim freatic. Peştera este puţin concreţionată.
Peștera de gheață din Arcanu
Aflată pe un alt traseu turistic foarte căutat Peştera de Gheaţă, se află la 8 km
depărtare de Lacul de acumulare de la Valea de Peşti.
Având un portal destul de mare, ea a fost cunoscută din vechime atât de către
localnici cât şi de către turiştii care vin adesea în această peşteră şi se aventurează
destul de adânc în ea pe galeria principală (uşor descendentă), deoarece îi interesează
gheaţa ce se formează aici şi se menţine tot timpul anului.
Zona coborită a peșterii păstrează în interior temperaturi scăzute tot timpul
anului, chiar și zăpadă.
În realitate, peştera este mult mai mare ca dezvoltare şi are o serie de intrări şi
diverticule întortocheate, unele pline de gheaţă, altele prezentând urme de nivaţie
(acţiune de modelare a reliefului cauzată de fenomenul de îngheţ şi dezgheţ succesiv
ce apare în zonele înalte ale munţilor). Remarcabile sunt însă formele de scurgere,
prelingerile formate din gheaţă, care au o dinamică specifică de-a lungul anului:
stalactite, stalagmite şi coloane de gheaţă de înălţimi destul de mari ce pot fi găsite
aici în special în perioada decembrie - iunie.
Peştera este puţin concreţionată şi relativ uşor de parcurs, însă se recomandă
evitarea zonelor unde gheaţa acoperă podeaua galeriei, deoarece există riscul
alunecării.
Pentru că unele zone ale peşterii sunt totuşi mai greu accesibile fară un
echipament adecvat, în această peşteră şi-a găsit adăpost o colonie mică de lilieci, care
au ales ca habitat un horn clopot din zona vestibulară a peşterii.
Peștera Toplița (Peștera din Piatra Topliței)
Peştera Topliţa se găseşte la 2,5 km nord-est de Câmpu lui Neag – în locul
numit Izvorul Topliţei. Se ajunge la peşteră pe poteca ce merge din localitate spre
captarea de apă din Piatra Topliţei, poteca ce întâlneşte pârâul Păroasa şi apoi atinge
Valea Topliţei.
Deoarece pârâul Topliţa este captat pentru alimentarea cu apă a localităţii
Câmpu lui Neag, cavitatea este închisă cu un grilaj metalic şi vizitarea se poate face
prin obţinerea unei aprobări oficiale.Vizitarea durează cca 3 ore, iar echipamentul

necesar sunt cizmele de cauciuc, salopetă, cască de protecţie, surse duble de lumină.
Subiectele variate cum sunt speleotemele colorate şi secţiunile galeriei, pot conduce la
fotografii frumoase.
Peştera Topliţa se prezintă ca o galerie sinuoasa, cu orientare generala est-vest.
Intrarea de mici dimensiuni (1 x 0,6 m), este orientată spre est. Ea conduce într-o
galerie descendentă cu pantă pronunţată, care după cca 12 m ne introduce într-o sală
de 7 x 6 m, apoi într-o porţiune frumos concreţionată, cu stalactite, stalagmite, curgeri
parietale.
În continuare, galeria principală interceptează în mai multe puncte pârâul
subteran ce curge 4 m mai jos şi care este penetrabil pe cateva porţiuni scurte. Din loc
în loc întâlnim acumulări de argilă în adânciturile cărora s-au format gururi. Porţiuni
bogat concreţionate, în afară de cea afl ată la început, se găsesc după 250 – 300 m şi
apoi cam la 400 m de la intrare.

Peștera Toplița. Foto: Dorodics Robi

Galeria are secţiune ogivală pe aproape toată lungimea şi uneori prezintă urme
de scurgere sub presiune. Cele mai multe formaţiuni stalagmitice sunt de tip clasic,

stalactite conice obişnuite, stalagmite, gururi şi multe curgeri parietale. În peşteră se
află, într-o galerie superioară, unul dintre cele mai mari gururi din ţară, cu diametrul
de peste 5 m.
Multe speleoteme au culoare roşie sângerie. În partea terminală a peşterii
podeaua este nisipoasă, cu resturi vegetale mari. O prăbuşire de blocuri împiedică
continuarea galeriei, deşi insurgenţa pârâului subteran se afl ă la câteva sute de metri
mai departe.
Peştera Topliţa a fost descoperită în 1966 de pădurarul Pantelimon Todea din
Câmpu lui Neag şi L. Goloţiu, ziarist din Bucureşti. În acelaşi an peştera a fost
cercetată de o echipă de speologi bucureşteni, condusă de T. Orghidan care a făcut
prima descriere a peşterii şi cercetări de biospeologie.
Ulterior peştera a fost declarată rezervaţie, dar în ciuda acestui fapt, a fost
vizitată de turişti neînsoţiţi, care au adus deteriorări. În 1976 Cercul de speologie
“Focul Viu” realizează planul integral al peşterii, descoperind noi galerii. Lungimea
actuală a cavităţii este de 2150 m, dar există foarte multe semne că aceasta este mult
mai dezvoltată.
Peștera Urșilor din Valea de Brazi
Se află la 4 km de orașul Uricani și 2 km de satul Valea de brazi pe pârâul cu
același nume, în Cheile Văii de brazi (Bradului).
Accesul se realizează pe strada Tulișa, aceasta parcurgând cheile de la sud la
nord. Cheile au o lungime de 300 m, pereții de stâncă sunt în trepte, având o înălțime
maximă de 200 m. În zonă se află mai multe peșteri, de lungimi de la 12 m la 4.884
m, dintre catre 3 peșteri peste un kilometru. În aceste chei se află cea mai ramificată
peșteră din România, și anume Peștera Urșilor din Valea de Brazi.
Peștera urșilor din Valea de brazi se află localizată chiar pe marginea drumului
ce strabate cheile, având o intrare de 1,5 x 1 m. este dezvoltată pe mai multe niveluri.
Este cea mai labirintică peșteră din România, greu accesibilă și recomandată
doar speologilor experimentați.

2.9. Alpinism și escaladă
De-a lungul a milioane de ani Depresiunea Petroșani a suferit modificări
tectonice importante și a fost modelată de apele principalului bazin hidrogafic – râul
Jiu. Pe cursurile de apă tributare Jiului, intruziunile calcaroase au fost sculptate de
apele învolburate, formând frumoase chei. Piemonturile, forme de relief situate la
contactul unor munților cu o depresiunea și formate prin acumularea depunerilor
aduse de apele curgătoare la schimbarea de pantă se prezintă cu faleze de sedimente
(formate dintr-o cuvertură groasă de depozite fluviolacustre de prundișuri, nisipuri,
marme și argile) care stau transgresiv peste fundamentul scufundat al cristalinului
carpatic.
Falezele de escaladă și alpinism din Cheile Valomirului
Sunt ușor de localizat fiind situate pe versantul nordic al Munților Vâlcan, în
sectorul sud-estic al Carpaţilor Meridionali, lângă localitatea Uricani, din Depresiunea
Petroșani, la o distanță de 1,5 km de oraș, iar pârâul Valomir a străpuns calcarele
formând nişte mici chei unice în felul lor.

Escaladă în Cheile Balomir. Foto: Sorin Inel

Cheile sunt mici, dar frumoase, există câteva peșteri de mici dimensiuni, dar și
câteva faleze la care iubitorii escaladei vin să danseze pe verticală. Cheile sunt
traversate de un drum forestier aflat într-o stare bună și destul de circulat.
La intrarea în chei se află o mică parcare și un izvor cu apă rece pentru turistul
ostenit.
Lista traseelor de alpinism și escaladă din Cheile Valomir:
Nr

Nume traseu

Grad

Anul
amenajării

Info traseu

Faleza Tavane
1

Haita

7+

2011

new

2

Beleaua

8-

1996

reamenajat 2011

3

Terapia

8-

2011

new

4

Amnezia

nefinalizat

5

Face/Off

proiect

1994

6

Hiena

proiect

1999

7

Crash

9

1992

8

Tiganu

nefinalizat

9

XYZ

6+

2012

10

Swimming

10-

1999

11

Dama de pică

12

IQ

13

Dirty

nefinalizatt

în lucru, top amenajat

14

…

nefinalizat

în lucru

15

Little star

în lucru, top amenajat

în lucru

nefinalizat
8-

9

new

în lucru
1999

1991

reamenajat 2012

16

Istericale

17

Final game

nefinalizat

în lucru

7+

1999

Claia lui Alex
18

Sângerare

8+

1996

19

Romi

8

1996

Faleza din pădure
20

Mireasa Moartă

7-

2012

new

21

Hora

7

2012

new

22

Mona Lisa

7+

1990

reamenajat 2012

23

Scarabeu

8-

2013

new

24

Beauty eyse

9

1996

25

Wizzard

9

1997

26

Kissing in my ass

8

1995

reamenajat 2011

27

Rîsul

7-

2012

new

28

Pisuka

8-

2011

lipsa 2 placuțe la intrare

29

Drum spre paradis

7-

2011

Faleza Linda
30

Over the top

7+

1996

31

Burețaru

7+

1994

32

Linda

9-

1990

33

Psiho

7

1996

34

Asterix

9-

1996

35

Adrenalize

9

1996

36

Hole

9

1994

8-

1994

Faleza de la
peșteră
37

Demolator

necesită reamenajare

Faleza Scara
38

Polaris

6

2011

39

Bingo

6+

1997

40

Ghost

7+

1997

41

Violeta

8+

2011

42

Blach hungry

8-

1998

43

Red label

7

1998

44

Hunter

9-

1997

lipsa 2 placuțe la intrare

reamenajat 2012

45

Sharm

7+ / 8-

1990

reamenajat 2012

46

Furnicuța

proiect

2011

lipsa 2 placuțe la intrare

47

Sweet heart

8

1990

48

Renegate

9

1997

49

Good luck

6+

1995

reamenajat 2012

50

Lobotomy

8-

1994

reamenajat 2012

51

Error

6+ / 4A

1989

traseu 2 lungimi

52

Dellirum

8-

2011

53

Scara

54

Next time

7+

1995

55

Pornografy

6

2011

56

Traseul copiilor

4

2011

traseu inițiere

57

My lady

6+

1988

reamenajat 2012

58

Maimuka

6+

2011

59

Veronica

4

2010

traseu inițiere

60

Șoricelul Aurică

4

2010

traseu inițiere

61

Aurora

6-

2011

62

Motanul Dănilă

4

2011

63

Schizo

8

1997

64

Foca

6

2011

65

Moka

5+

2011

66

Cobra

6-

2011

manșă

traseu inițiere

traseu inițiere

Faleza Terminus
67

Stiglitz

7+

1995

68

X-Man

7

1996

69

Top Secret

9

1997

70

Extaz

71

Terminus (V1)

proiect

2011

72

Terminus (v2)

9

1997

nefinalizat

reamenajat 2011

în lucru

Cheile Valea de brazi
Se află situate la 4 km de orașul Uricani. Accesul se face din localitatea cu
acelaș nume, urmând drumul forestier ce șerpuiește în paralel cu pârâul Valea de brazi
până sub muntele Tulișa, fiind localizate la aproximativ 2 km de intersecția cu DN
66A.

Cheile Valea de Brazi, este zona unde alpinismul se poate combina cu
speologie, la baza peretelui aflându-se Peştera Urşilor (4,8km) – una din cele mai
ramificate peşteri din România şi mai multe peşteri cu lungimi mai mari de un km.
Sunt amenajate trasee cu grade cuprinse între 5+ și 9.
Acomodare:
– cort;
– bivuac.
Disponibilități:
– escaladă;
– speologie;
– mountain bike;
– tracking.
Anul

Nr

Nume traseu

Grad

1

Mângâiere

8-

2010

2

Tavanul Mare

8

2010

3

Tr. …

4+

2010

5+

2010

proiect

2010

4

5

Tr. de la peștera
cu nisip
Tr. de la peștera
cu var

amenajării

Info traseu
Aflat în dreapta suprlombei mari,
deasupra de Bisericuță
Surplomba mare.
Aflat în stânga suprlombei mari,
deasupra de Bisericuță
Situat lângă intrarea în Peștera cu
Nisip.
Situat la Peștera cu var.

Cheile Jiului de Vest
Legende locale spun ca ulii și șoimi nu zboară mai departe de Câmpușel,
pentru că aici se termină Terra… sau poate că aici începe.
Se află localizate în sectorul extrem vestic al Jiului de Vest, accesul
realizându-se pe DN 66A dinspre localitatea Câmpul lui Neag. Și pentru că din aceste
meleaguri fantastice începe lumea, mama natură ne îmbie să-i vizităm și să-i
descoperim măreția.
Acomodare:
–

cort;

–

bivuac;

–

Casa de vânătoare Câmpușel.

Disponibilități:
-

escaladă;

-

speologie;

-

mountain bike;

-

drumeții montane în munții Retezat, Retezatul Calcaros și Creasta
Oslea;

-

tracking.

Stânca Boschetarului (GPS 45.269249, 22.886837)
Nr. Ctr.

Nume

Grad

Faleza de Sus
1

Nowhere, Now Here

Proiect

2

Pelé

6a

Faleza de jos
3

Merlot

6c+

4

Amor Da Mamis

6b

5

LyLy 76

6b

6

Dansul Dragonului

6a

7

Tiririca

7a+\7b

8

Păcănele

6c

9

Urca Baaa!

6a

10

Poza cu Maimuta

6a+

11

True North

6c+

12

Canada Eh?

5c+

13

Floare La Ureche

6a

14

Ce Sa Fac

6c+

15

Treaba Ta

7c

16

Cracky

7a+\7b

17

Hang loose

6c

18

Fără Limite

6b+

19

Umbrella

6c

20

Rain Drops

7b

21

Momarlanul

6c+

22

6a+

23

Where there’s a Will,
there’s a Way
Veranda Boschetarului

proiect

24

Jagged

6b+

25

Muchia Mare

Greu

26

Pazvanti Chioru

Project

27

Tare Ca Papanasi

6c+/7a

28

Pump House

7b

29

Deja Pumpat

7c

30

Gasca Lenesa

6a+

31

Tuica Hangover

7c+

32

Buzanare Goale

8a

33

Asseyez-Vous

6b

Stânca Ursului (GPS 45.266779, 22.879227)
Nume

Grad

34

Doua Fete

6b

35

A Doua Fata

7c

36

Silva Neagra

7b

37

Danger

6b+

38

Cascaval Afumat

Proiect

39

Mickey Mouse

5

40

Minnie Mouse

5

Stânca Câmpusel (GPS 45.263343, 22.870875)
Nume

Grad

41

Neghi Style

Proiect

42

Super Glue

5

43

Autostrada

Proiect

44

Conglomerat

5

45

Vipera

5

46

Capul Viperei

7a

47

Digital FM

Proiect

48

Cel Amar

?

49

Cuibul soparlei

6a

2.10. Ariile protejate
Parcul Național Retezat
Munţii Retezat, cu înălţimi semeţe şi lacuri neasemuite în frumuseţe,
reprezintă pentru toate categoriile de turişti, cele mai ispititoare ţinuturi muntoase din
Carpaţii Meridionali. Iubitorii de munte găsesc în Retezat peisaje degajate pe spaţii
largi, străjuite de vârfuri înalte acoperite cu lespezi, văi prelungi larg răsfrânte cu

căldări glaciare în care sclipesc lacuri liniştite. Pe teritoriul acestor munţi este
delimitat Parcul Naţional Retezat şi în cadrul lui Rezervaţia ştiinţifică Gemenele, în
felul acesta comorile frumuseţilor naturii: faună, floră, peisaj etc. sunt protejate prin
lege.
Mărginiţi la nord şi la sud de depresiuni joase (Haţegului, 300-400 m alt. şi
Petroşani la 615-850 m alt.), Munţii Retezat se ridică cu pante viguroase, împădurite
până la 1600-1700 m, continuate mai sus, la peste 2000 m, cu piscuri şi custuri
stâncoase, vizibile de la mari distanţe. Cea mai frumoasă privelişte asupra acestor
munţi se desfăşoară spre nord, între vârfurile piramidale distingîndu-se vârful Retezat
– care a împrumutat numele întregului masiv – cu creştetul său curmat brusc ca de o
lovitură de paloş. Locul din care Retezatul se înfăţişează cel mai bine privirilor este
cetatea de pe dealul Orlea, lângă Subcetate. Dinspre sud masivul poate fi observat
bine de pe vf. Şigleul Mare, Arcanul şi mai ales din Oslea, toate situate pe culmea
Munţilor Vâlcan.
Parcul Național Retezatul este un vast muzeu de istorie naturala, un nesecat
izvor de cercetări, o imensă vitrină geografică, o grădină botanică naturală, un mic
univers cu legile lui de piatră; de aici rezultă şi interes turistic pe care-l prezintă
masivul.
Natura a creat în milioane de ani minunatele forme de relief ale Retezatului şi
le-a împodobit în cursul mileniilor cu variatele culori ale covorului vegetal, ţesut din
gingaşele firişoare ale speciilor ierboase şi din impresionantele exemplare falnice de
copaci. Geniul omenesc dornic de a cunoaşte secretele naturii, în ultimii 150 de ani a
descoperit multe fenomene ale lumii vegetale şi animale şi unele procese
interesantede evoluţie, caracteristice pentru Retezat.
Parcul Naţional Retezat este renumit prin diversitatea floristică, adăpostind
aproape 1190 specii de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute în Romania.
Existenţa aici a mai bine de o treime din flora României este unul din motivele pentru
care a fost declarat Parc Naţional. La acestea se adaugă un număr aproximativ egal de
specii inferioare.

Munții Retezat. Parcul Național Retezat. Lacul Bucura. Foto: CNIPT Uricani

Din aceste motive interesul botaniştilor pentru flora Retezatului începe destul
de devreme, în a doua jumătate a secolului XVIII.
Parcul National Retezat, datorită habitatelor sale foarte diverse, naturale, sau
puţin modificate de intervenţia umană, adăposteşte o faună deosebit de bogată atât în
ceea ce priveşte numărul de specii cât şi în numărul mare de exemplare care alcătuiesc
populaţiile acestor specii. Conform OUG 57/2007, 22 dintre speciile de mamifere din
Retezat necesită o protecţie strictă, 9 dintre ele fiind cuprinse şi în anexa III a legii, iar
13 sunt specii animale de interes comunitar ale căror prelevare din natura si
exploatare fac obiectul masurilor de management, aparţinând anexei 5 a legii. În OM
776/2007 (SCI) sunt listate 10 specii de mamifere. Diversitatea mare a faunei din
Parcul Naţional Retezat se corelează cu existenţa unor habitate naturale puţin afectate
de activitatea umană.
Rezervația naturală Peștera Zeicului
Peștera Zeicului se află în Munții Retezat, Județul Hunedoara, pe râul Jiul de
Vest, în apropiere de localitatea Câmpu lui Neag, la altitudinea de 1260 m.
Peștera Zeicului, situată pe teritoriul Parcului National Retezat, a fost
declarată rezervație naturală speologică de categoria a III-a deoarece prezintă o mare
varietate de formațiuni stalagmitice și un bogat material paleontologic.
Peștera a fost inclusă în Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 12 aprilie 2000, în Anexa Nr. I Zone naturale protejate de interes național și monumente ale naturii, la nr. crt. 2.496,
cu suprafața de 1 ha.

Peștera Zeicului.

Peștera Zeicului era cunoscută în prima ei porțiune, de localnici, ca loc de
adăpost pentru turme. Se spune că ea a slujit și ca ascunzătoare pentru haiducii lui
Zeicu, fapt întărit prin descoperirea în peșteră a unor flinte ruginite.
Peștera cu corali
Se află în Munții Vâlcan, județul Hunedoara, la o distanță de 12 km de
localitatea Câmpu lui Neag. se află pe Valea Scorotei. Din dreptul confluenței Jiului
de Vest cu râul Scorota se urcă pe versantul drept al Jiului, printr-o zonă de tufișuri
dese și copaci izolați ce acoperă versantul culmii Cioaca. Diferența de nivel este de
110 m. Altitudinea absolută este de 1000 m.
Peștera este una liniară, fosilă și descendentă cu o lungime de 83 m. Intrarea
oferă acces într-o galerie înaltă de 2–4 m, cu lățimi de 5–8 m. Aceasta se îngustează la
1 m într-un punct numit Altarul. Planșeul este acoperit cu blocuri desprinse din
tavanul peșterii.
După ce se parcurg 50 m se coboară o săritoare de 5 m. La baza acesteia
începe Sala cu Coralite cu o înălțime de 5–7 m și o lungime de 30 m. Condițiile
prezente în peșteră au fost ideale pentru dezvoltarea coralitelor și clusteritelor.
Acestea au forme și culori diferite, ce variază de la alb translucid la roșu-maron.
Deși a fost distrusă în mare parte de vizitatori, rezervația prezintă multe urme
ale numeroaselor concrețiuni (clusterite, stalactite, draperii și cruste).

Peștera cu corali. Foto: Savu Emilian

Peștera este închisă cu o poartă metalică, accesul fiind interzis datorită
statutului de rezervație naturală.
Parcul Naţional Defileul Jiului
Aflat în apropierea orașului Uricani, de la Livezeni şi până la Bumbeşti-Jiu,
localitate situată de cealaltă parte a munţilor, în judeţul Gorj, Jiul şi-a făurit, pe o
lungime de 33 km, cel mai sălbatic defileu de pe apele sale interioare, înfăţişând,
aspru şi de temut, încleştarea milenară dintre stânci şi şuvoaie. Sălbăticia recunoscută
a defileului provine nu numai din îngustimea sa, din asprimea pereţilor care-l
delimitează, ci şi din gravitatea emoţională cu care a fost umanizat. Jiul pătrunde în
defileu la Livezeni, la 556 m, iar la Bumbeşti – Jiu ajunge la 305 m, realizând o
diferenţă de nivel de 251 m, adică o pantă medie de 7,6 m la un kilometru. Structura
litologică variată (cuartiţele, şisturile ceritoase, amfibolitele, calcarele cristaline – roci
foarte rezistente, favorabile formării şi menţinerii pereţilor, ţancurilor şi jgheaburilor)
a dus la sălbăticia şi asprimea defileului.

Intrare în Parcul Național Defileul Jiului

Acesta începe de la confluenţa cu râul Sadu şi ţine până la Iscroni, în N. În
defileul foarte îngust se varsă în Jiu o serie de pâraie, cu caracter torenţial, din care
cele mai importante sunt: Măgura Mare, Dumitra, Cerbănaşul, Braţcu, Sadu, unele
însoţite de drumuri forestiere. Meandrele încătuşate ale Jiului în defileu sunt însoţite
de succesiuni de curbe ale şoselei, de artere de comunicaţie au fost săpate în stâncă
din cauza strâmtorii defileului. Cele două masive Parâng, pe stânga Jiului şi Vâlcan pe
dreapta acestuia se ridică ameninţător de abrupţi, cu trene de grohotişuri deasupra
albiei râului care “mugeşte“ în încătuşarea defileului.
Calea ferată Bumbeşti-Livezeni, construită în 1948, permite una din cele mai
impresionante călătorii cu trenul din ţara noastră. Privită de pe înălţimea viaductelor,
Defileul Jiului îşi desfăşoară întreaga lui măreţie.
Datorită frumuseţii acestui unic loc, a sălbăticiei care copleşeşte fiecare pas
făcut, dar şi a unicităţii sale Defileul Jiului a fost declarat parc naţional.

Defileul Jiului

De la Livezeni şi până la Bumbeşti – Jiu, localitate situată de cealaltă parte a
munţilor, în judeţul Gorj, râul Jiul şi-a făurit, pe o lungime de 33 km, cel mai sălbatic
defileu de pe apele sale interioare, înfăţişând, aspru şi de temut, încleştarea milenară
dintre stânci şi şuvoaie.
Parcul Național Domogled – Valea Cernei

Intrarea în Parcul Național Domogled – Valea Cernei din DN 66A.

Parcul Național Domogled - Valea Cernei este o arie protejată de interes
național ce corespunde categoriei a II-a IUCN (parc național, zonă specială de
conservare), situat în partea sud-vestică a României, pe teritoriile județelor CarașSeverin, Mehedinți și Gorj, dar și pe limita Sud – Vestică a județului Hunedoara, în
granița administrativă vestică a orașului Uricani.

Harta ariilor protejate și a stațiunilor turistice din Sed-Vestul României. Sursa: ADR Vest

Aria naturală se află în partea central-estică a județului Caraș-Severin (pe
teritoriile administrative ale comunelor: Cornereva, Mehadia, Teregova, Topleț și
Zăvoi și al orașului Băile Herculane), cea nord – vestică a județului Gorj (pe teritoriul
comunei Padeș și al localității Tismana) și în cea nord – estică a județului Mehedinți
(pe teritoriile comunelor: Balta, Isverna, Obârșia – Cloșani și Podeni) și urmează a fi
străbătută de drumul național 66A, pentru a lega județele Hunedoara și Caraș Severin.
2.11. Localnicii, tradiții, obiceiuri, folclor
Localnicii, tradiții, obiceiuri, folclor sunt cele mai inspiraționale motive în
dezvoltarea turismului rural, un turism arhaic apreciat de turistul ce poate strabate în
câteva zile veacuri de istorie.
Într-o comunitate, oamenii au moduri asemănătoare de a se îmbrăca, de a se
hrăni, de a sărbători evenimente – acestea dând conţinut tradiţiilor şi obiceiurilor.
Astfel, pe lângă obiceiurile şi tradiţiile legate de momentele importante din viaţa
omului (naşterea, căsătoria, moartea), ne propunem să vă facem cunoscute şi pe cele
proprii zonei Uricani, unde prin implicarea acestora, a localnicilor din mediul rural
(momârlanii) se va dezvolta turismul rural.
Obiceiurile fiecărei zone sunt date și respectate de oamenii locului în funcție
de anotimpurile anului.
Momârlanii
În spatele culmilor abrupte ale munţilor, la adapostul unei adevărate fortificaţii
naturale, s-a dezvoltat o spiritualitate unică, din care răzbate o puternică amprentă
dacică. Baştinaşilor li se spune momârlani, iar numele li se trage de la şocul pe care lau avut cei care au ajuns aici la sfârşitul veacului trecut. O populaţie arhaică, cu
obiceiuri şi tradiţii proprii.
Mulţi dintre ei preferă şi acum să trăiască izolaţi pe culmile muntoase, într-un
spaţiu fără vârstă, în condiţii comparabile cu cele ale vremurilor mitologice.
Azi, momârlanii se amestecă printre cei veniţi după cărbunele din Bazinul Văii Jiului,
dar rămân reprezentanţi ai unui neam uitat între timpuri.
Oraşul Uricani este sinonim cu locul în care, odată, se înnegreau sufletele prin
subterane. Însă acest oraş ascunde un tezaur de tradiţii şi legende, aici trăind o
populaţie aparte de locuitori, cărora după 1897, o dată cu ajungerea trenului la Lupeni,
li s-a spus momârlani. Şi acum oamenii din oraşul Uricani se împart între ei în barabe,

cei veniţi la muncă, şi baştinaşii momârlani. Termenul de barabă pare a fi o deformare
a expresiei nemţesti bar arbeiter, care defineşte un muncitor liber, un salariat,
iar momârlan derivă din maradvany, rămăşiţa în limba maghiară, adică urmaşi ai
vechilor locuitori daco-romani, în traducere liberă.

Momârlani. Foto: Dobîrcean Oana

Unicitatea şi vechimea obiceiurilor locale, care evocă puternic rădăcinile
dacice, par să fie cele care stau la baza denumirii băştinaşilor. Impresia ca ei ar fi
urmaşii vechilor tarabostes este de-a dreptul şocanta, ipoteza fiind întărită de faptul că
localnicii îşi dădeau jos căciulile cu fundul plat, căiţele, doar în cazul unei morţi, iar
până în preajma celui de-al doilea război mondial intrau cu ele şi în biserică. O tradiţie
a locului susţine ca deformarea termenului maghiar s-ar fi făcut şi cu o urmă de ironie,
provocată de caracterul acestor oameni închistaţi în timpuri demult trecute.
Izolaţi la adăpostul munţilor, momârlanii par uneori prea îndepărtaţi de
civilizaţie şi rupţi de contemporaneitate. Trăiesc după tradiţiile lor, intangibile,
iar momârlanul nu pare dispus să se descotorosească de legende. Dacă stai de vorba
cu vreo baraba, ti-l caracterizează scurt pe momârlan drept un încăpăţânat la extrem.
Stai de vorbă cu el şi deodată se urcă pe cal şi nu ştii unde se duce. Nu ascultă, ei
trăiesc după tradiţiile lor, intangibile. Nu se tem de nimic şi cunosc cărări de munte
rar călcate de pas de om. Şi apoi, dacă lui nu-i cântă fluieru, nu-i muzica muzică.
Momârlanii îşi construiesc casele aşa cum o făceau odinioară dacii care
stăpâneau munţii: din bârne necioplite, încheiate la capete cu îmbucături şi de formă
pătrată sau dreptunghiulară. În ani 1960, Vlad Marin, constructor, şi-i aminteşte pe

momârlani ca “nişte oameni foarte harnici, uşor de recunoscut după pantalonii
tradiţionali, cioarecii, şi care se ocupă de păstorit. Pamântul, însemnat cu morţii
îngropaţi în curte”.
Ocupaţiile casnice tradiţionale sunt bazate pe creşterea animalelor şi
agricultură. În cadrul oraşului Uricani, precum în multe alte spaţii româneşti,
varietatea resurselor naturale (ape, soluri, vegetaţie, faună) şi abundenţa acestora, au
servit din totdeauna localnicilor drept mijloace de existenţă, satisfăcându-le cerinţele
pentru activităţile productive (creşterea animalelor, pomicultură, activităţi forestiere
etc.).

Turmă de oi. Foto: Dobîrcean Oana

Creşterea oilor, ca şi a altor animale domestice (îndeosebi ovine) are vechi
tradiţii pe aceste meleaguri. Ovinele au asigurat pieile şi lâna necesară pentru
confecţionarea îmbrăcămintei groase de iarnă (cojoacele, îndeosebi cele folosite de
oieri – numite şi „casa ciobanilor”, şube, dimii, fote, ş.a.) şi a variatelor textile din
interiorul locuinţelor (aşternuturi pentru pat – velinţe şi pentru acoperirea pereţilor –
scoarţe, cergi ş.a.).
Torsul şi ţesutul sunt printre cele mai vechi îndeletniciri gospodăreşti atestate
prin descoperirile arheologice cu 2500 ani î.Chr. Lâna era, în trecut, intens valorificată
în gospodăria ţărănească ca şi fibrele textile vegetale (inul, cânepa), iar războiul de
ţesut era tot atât de important ca şi vatra de gătit. La ţesăturile momârlăneşti, din
depresiunea Petroşani, lâna provine de la oile din rasă ţurcană, cu fir lung, rezistent şi
aspru.
Existenţa unor văioage, mori de spălat lână, este cunoscută şi ca instalaţii
vechi, construite din lemn, al căror mecanism ingenios de simplu, reproduce
fenomenul natural al vârtejurilor apei şi se bazează pe forţa râurilor repezi.

În strânsă legătură cu creşterea oilor şi valorificarea produselor derivate se
remarcă o altă ocupaţie străveche, căşăritul. Este specifică ciobanilor şi se practică
îndeosebi la stână, acolo unde se prepară caşul şi brânzeturile. Astfel de preparate din
lapte constituiau o parte importantă din hrana obişnuită a populaţiei tot timpul anului.
Distilarea fructelor şi obţinerea băuturilor alcoolice naturale (ţuică, rachiu)
este o veche îndeletnicire casnică. Instalaţiile folosite sunt cazanele de ţuică sau
povernele, care funcţionau în incinta gospodăriilor, sau erau înşiruite în lungul văilor,
producţia de alcool (ţuică) obţinută era folosită doar de familie.
Albinăritul s-a practicat din vremuri străvechi în acest spaţiu carpatic, fiind
favorizat de abundenţa plantelor melifere existente în flora păşunilor, fâneţelor şi
livezilor. Produsele obţinute erau absolut necesare în gospodărie, în scop alimentar
mierea înlocuia zahărul, iar pentru iluminarea locuinţelor se foloseau uneori
lumânările realizate din ceară. Procedeele folosite în apicultură au evoluat în decursul
vremii.

Familie de momârlani. Foto: Dobîrcean Oana

Lemnul a fost folosit de momârlani, din îndepărtate timpuri, la construcţia
locuinţelor, a adăposturilor pentru vite şi la confecţionarea unor unelte şi obiecte
casnice. O etapă importantă în exploatarea şi prelucrarea lemnului a fost marcată de
confecţionarea şi răspândirea joagărelor în lungul văilor (fierăstraie utilizate la tăierea
buştenilor pentru obţinerea cherestelei, a căror acţiune se bazează pe forţa hidraulică).

Dulgeritul şi tâmplăritul sunt pe cât de vechi ca meşteşuguri, pe atât de
importante, necesitând multă îndeletnicire în pregătirea lemnului pentru construirea
locuinţelor, a anexelor gospodăreşti. Alături de construcţiile obişnuite, meşterii
dulgheri înălţau şi construcţii obşteşti (biserici, şcoli, poduri). Măiestria dulgherilor
era mult apreciată, ceea ce în prezent este remarcată la unele monumente de
arhitectură populară, case, biserici din lemn.
Butnăritul sau dogăritul – constă în confecţionarea diferitelor vase din lemn, în
special butoaie şi căzi pentru ţuică. Acest meşteşug a apărut şi dar nu s-a extins prea
mult, datorită numărului mic de localnici, dar şi a producţiei destul de mici de frute,
prin urmare necomercializarea băuturii alcoolice obţinute.
Sunt înveşmântaţi în spelendidele lor costume populare de sărbătoare, pe care
le poartă cu distincţie. Ei se mândresc şi sunt pe deplin conştienţi de contribuţia, pe
care au avut-o strămoşii lor, la crearea şi îmbogăţirea patrimoniului universal al
umanităţii.
Pe fondul alb se detaşează motivele ornamentale dispuse după regulile de bază
ale ornamenticii populare: simetria şi alternanţa. Stăpânind legile contrastului şi ale
armoniei,
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popular momârlănesc ştie să asigure unitatea compoziţională a costumului, realizând
acorduri deosebit de rafinate, cu un minim de mijloace de expresie.
Piesa de bază în portul tradiţional momârlănesc este cămaşa, purtată şi de
bărbaţi dar şi de femei, confecţionată din pânză de in, fără guler şi încreţită la gât,
reprezintă tipul dacic, cu doi ciucuri la încreţitură şi cu mâneci lungi, şi cioarecii
strâmţi, albi de un alb imaculat ca şi cămaşa. În picioare poarta opinci,iar tineretul
cizme din piele până sub genunchi. În sezonul rece bunda de culoare neagră sau maro
este de nelipsit. Piesa de rezistenţă este brâul, confecţionat din piele groasă, cu diverse
nituri de alamă aplicate şi neapărat cu trei închizători.
Femeile poartă peste cămaşa largă spre brâu cu cusături care împodobesc
umerii şi pieptul, catrinţe negre, late care să acopere şoldurile, iar poalele albe sunt
cusute cu negru pe margini. Au mijlocul încins cu un brăcinar. Pe cap poartă basmale
negre, simple, iar pe umăr le atârnă o desagă.
Atât bărbaţii cât şi femeile poartă laibăre, veste negre, în ultimul timp
confecţionate din catifea.
Pentru a menţine viabile meseriile tradiţionale este necesară o strategie de
revigorare a meşteşugurilor, care să permită valorificarea mai activă a obiectelor de

artă populară şi a diverselor produse obţinute în gospodăria ţărănească. De asemenea
este necesar ca traseele turistice să includă şi centrele meşteşugăreşti, pentru că de
multe ori turiştii, în special cei străini, nu ştiu că aceste tradiţii mai sunt în viaţă.
Copaci galbeni-ruginii, stânci prăpăstioase şi paşuni în pantă, câte o mică
casuţă plantată aproape întâmplător pe dealurile învelite cu covoare de un verde
sănătos cu cai şi vite risipite și vreo turma nepăzită și țarcuri din lemn înnegrit de ploi.
Acesta este peisajul momârlanilor, ţinutul îngrădit de munte şi vecin cu cerul, acesta e
locul pe care au ales să-l stăpânească. Din loc în loc, te surprind apariţiile unor cruci,
chiar în dosul casei. Cruci mari din lemn sau din ţeava, uneori împodobite cu flori din
plastic, alteori acoperite cu scândurele în doua ape. Înconjurate de gărduleţe metalice
care le izolează de restul curţii. Iarba în jurul mormintelor este cosită şi rânduită în
căpiţe.
Tradiții. Obiceiuri.
Primăvara
Nu este anotimp mai aştepat în orașul Uricani ca primăvara. După lungile luni
de iarnă, oamenii se bucură când pământul dă primele semne de încălzire, pregătinduse de cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii – Paştele.
La Sâmți (40 de mucenici)
Se sărbătoreşte în ziua de 9 martie, fiind ultima din aşa numitele Zilele
Babelor şi este momentul ca anotimpul rece să cedeze locul primăverii. Gospodinele,
la ivirea zorilor, ieşeau din casă, fără să se spele pe faţă, dereticau prin curte strângând
toate gunoaiele şi dându-le foc. Există credinţa potrivit căreia, din această zi, se
trezesc la viaţă toate animalele, printre ele fi ind şi cele care pot produce neajunsuri în
gospodărie. Din acestă cauză, gospodinele pregăteau şi o bucată de material (cârpă,
zdreanţă) pe care o aprindeau la focul din curte, afumând cu ea pereţii casei, apoi
dând ocol pe lângă stoborii gardului care delimitau proprietatea. În acest mod se
credea că se pot feri de jivine (şerpi sau alte animale). Practicarea acestui ritual se
dorea a fi o garanţie a anihilării forţelor răului. Să fi e oare simbolul focului sacru pe
care îl practicau strămoşii noştrii, daco-romanii.
Stigătul din Joii Mari
Şi la Uricani, ca mai în toate satele din nordul şi sudul Carpaţilor Meridionali,
a existat obiceiul “strigării peste sat”. De exemplu, în zona Mailat – Uricani, în seara
premergătoare Joii Paştelui, se adunau un grup de feciori care se împărţeau în două
cete. Unii urcau dealul în Borzi, în partea de nord, alţii traversau Jiul spre sud şi se

aşezau pe locul numit Dealul Lui Borc. Fiecare ceată îşi procura lemne pentru foc. La
apariţia stelelor pe cer, aprindeau focul. Din acel moment începeau să strige unii către
ceilalţi anumite informaţii despre fapte reprobabile petrecute în comunitate pe
parcursul unui an. Ceea ce nu se putea spune la lumina zilei, era ascultat de către
săteni la lăsarea întunericului, iar cei ce se simţeau cu “musca pe căciulă” încercau să
se îndrepte. Astfel, blamul comunităţii era cel mai vaşnic judecător. Din păcate, astăzi
acest obicei pare să fie tot mai mult dat uitării.
De Paști
Paştele (din ebraicul Pesah) în practica actuală a religiei creştine, inclusiv cea
ortodoxă, este sărbătoarea cea mai mare, ziua de înviere a Mântuitorului Iisus.
Această sărbătoare este practicată din secolul al II-lea d. Hr. Data este fixată în prima
duminică a lunii pline, după echinocţiu de primăvară.
Pregătirile pentru Paşti au fost întotdeauna un prilej de bucurie pentru toţi
membrii comunităţii care, după puterile lor economice sau culturale, au încercat să se
menţină la un nivel cît mai apropiat de normele ce guvernau organizarea măreţei
sărbători. Zilele Paştelui trebuiau să găsească curăţenie sufl etească şi ordine în
gospodărie.
În prima zi de Paşti, copiii îi înlocuiau pe părinţii lor la îngrijitul vitelor,
pentru ca aceştia să poată merge la biserică. Adulţii participau la slujba religioasă,
după care urma sfi nţirea bucatelor aduse, în straiţele frumos ornamentate. În
dimineţile celor trei zile ale marii sărbători, Învierea Domnului, era datina ca toţi cei
ai casei, în ordinea vârstei, să ia câte trei linguri de Paşti (prescură cu vin, sfi nţite)
date de cel mai vârstnic din familie.
Persoana care primea, se închina rostind: “Hristos a Înviat!” iar cel care servea
răspundea: “Adevărat că a Înviat!”.
A existat dintotdeauna obiceiul ca neamurile să se viziteze în aceste zile, fi ind
invitate la masă, petrecând împreună cu gazdele. Se spuneau glume, se depănau
amintiri, se făceau planuri privind muncile agricole viitoare. În ziua a doua de Paşti,
mergeau la biserică cei tineri, care, după slujba religioasă, participau la adevărate
concursuri de ciocnit ouă. Câştigătorul se putea laudă cu straiţa lui plină cu trofeele
obţinute (ouă roşii sparte). Tot în această zi avea loc şi întrecerea numită “Alergatul
prescurii” (prescura este o pâinişoară rotundă sau sub formă de cruce, făcută din aluat
dospit, din care se pregăteşte cuminecătura şi se taie anafura la biserică). Dintre flăcăi,
se desemnau două echipe, alcătuite fi ecare din câte doi membri: echipa celor care

trebuiau să mănânce prescura şi echipa celor care alergau. Ca să câştige, alergătorii
trebuiau să ajungă lângă echipa adversă înainte ca aceştia să termine de mâncat
prescura. În caz contrar câştigau cei care “se ospătau”. După-amiază, în progadia
(curtea unei biserici folosite drept cimitir) din Mailat avea loc nedeia. Nedeia este o
petrecere populară, de origine pastorală, făcută de obicei cu prilejul unei sărbători sau
al unui hram (DEX). Nedeia aduna oameni şi din localităţile vecine, ba chiar şi
neamuri din alte zone ale ţării.
Ghermanul
Ghermanul este patronul animalelor şi al insectelor, putând infl uenţa
dezvoltarea semănăturilor şi belşugul holdelor. Se sărbătoreşte în 12 mai, după ce s-au
semănat toate holdele. În această zi nu se lucrează pământul deoarece recolta va fi
distrusă de către viermii care trăiesc în el. Deşi ştiinţa a avansat, descoperind tot felul
de remedii la care s-ar putea apela în vederea îndepărtării acestor dăunători ai
agriculturii, obiceiul locului ne spune că trebuie acţionat şi conform credinţelor
strămoşeşti.
Măsuratul oilor
În zona Depresiunii Petroșani tradiţia strămoşească a măsuratului oilor este
păstrată la loc de cinste – astfel pe la mijlocul lunii mai, la stâne se mulg oile şi se
măsoară cantitatea de lapte produsă. După măsuratul laptelui, se stabileşte cantitatea
de brânză care va reveni fi ecărui proprietar de turmă. Dacă în turmele de oi există oi
sterpe şi berbeci, aceste animale vor fi duse pe un munte apropiat, pentru a nu fi
amestecate cu oile producătoare de lapte. La eveniment participă întreaga sufl are a
comunităţii respective – gospodarii, copii, tinerii, bătrânii, primarul şi preotul (care sfi
nţeşte turmele de oi şi stânele). După finalizarea procesului amintit, oamenii servesc
masa, care cuprinde caş şi friptură de miel, plăcinte cu brânză şi ca băutură – ţuica din
producţia locală.
Vara
Burgunii
În mitologia populară, anumite tabuuri moştenite prin cutumele strămoşeşti, au
încercat să explice fenomene care se manifestă în natură. Un astfel de fenomen este şi
cel al burgunilor. Aceştia sunt asemănaţi cu duhurile rele, care în perioada 1-10 iunie
aduc frig şi brumă ce pot afecta recoltele de fasole, porumb, cartofi , etc. Nu se poate
lupta împotriva lor.

Sunt rezultatul unei stări de spirit sau vin ca o pedeapsă pentru anumite fapte
reprobabile săvârşite de proprietarul respectivei holde.
Sânzienele
Diverse ritualuri au loc atât în zori cât şi în plină zi, sub lumina şi focul
astrului dătător de viaţă, cât şi pe înserate şi în taina nopţii, sub lumina clară a lunii.
În seara zilei de 23 iunie, fetele culegeau, din grădini sau fâneţe, flori de tătăişe
(margarete), aşezându-le în crăpăturile lemnului din care era construită casa, numind
câte o floare pentru fiecare membru al familiei.
A doua zi (în 24 iunie, de Sânziene), a cui floare din familie era mai ofilită,
acela se credea că moare primul.
Noaptea de Sânziene devine în fiecare an un timp al iubirii unice şi al tradiţiei
ancestrale nepieritoare.
Sărbătoarea Sânzienelor este un simbol al verii, deoarece perioada de maximă
înflorire a acestor flori este identică cu perioada de maximă strălucire a soarelui, în
preajma solstiţiului de vară.
Foca
A treia zi după sărbătoarea creştinească Sfântul Ilie, la 23 iulie, se sărbătoreşte
Foca. Nu se lucrează mai ales la fân, pentru că “este pericol de foc”.
Ziua Ursului
Trăind în natură, oamenii au încercat să o înţeleagă şi să folosească resursele
pe care le punea cu mărinimie la dispoziţia lor. Astfel, oamenii au învăţat şi şi-au
cultivat respectul pentru animalele care trăiesc în natură şi care le pot infl uenţa viaţa
într-un fel sau altul.
Ursul, fiind un animal nobil, datorită comportamentului său deosebit
comparativ cu celelalte animale sălbatice, a fost venerat şi, în acelaşi timp socotit un
personaj malefic, care ar putea să-i pedepsească pe oameni dacă aceştia “l-ar supăra”.
Mai mult sau mai puţin voit, dar sigur un produs al tradiţiei, s-a păstrat în
mitologia uricăneană obiceiul sărbătoririi Zilei Ursului la 1 august. Dacă cineva
lucrează în acestă zi, sigur – spune cutuma locului – vitele, livezile cu pruni îi vor fi
distruse (prădate) de către cel căruia nu i s-a oferit “respectul cuvenit”.
Toamna
Târgul de la Pui
Cel mai apropiat târg pentru uricăneni (loc mai întins şi special amenajat întrun oraş/comună, unde se vând şi se cumpără vite, cereale, alimente, zarzavaturi, etc.)

era târgul de ţară de la Pui, organizat la 14 octombrie. Acolo se duceau să-şi vândă
animalele (vaci, oi, cai) pentru obţinerea unor resurse fi nanciare necesare gospodăriei
sau pentru că nu doreau ori nu puteau să le întreţină pe timpul iernii. În ziua
respectivă gospodarii plecau “denoapte”, împreună cu vitele, ca să ajungă cât mai
repede la târg. Cei care reuşeau să vândă animalele îşi cumpărau haine, încălţăminte şi
alte produse. Nu uitau de “puiul târgului” – turtă dulce, în diverse forme şi culori – pe
care copiii de acasă îl aşteptau cu nerăbdare. Acest târg de la Pui reprezenta pentru
gospodar şi ocazia să demonstreze cât de înstărit este, cât de puternic din punct de
vedere economic, în raport cu ceilalţi membri ai comunităţii.
Înainte de apariţia cărbunelui, animalele vândute la târg constituiau principala
sursă de câştig pentru locuitorii din Uricani.
Iarna
Pițărăii
Pizereu, piţereu sau piţărău sunt câteva denumiri ale celor care colindau în
ajunul Crăciunului.
Grupul de piţărăi era format din toţi copiii “care puteau umbla”, până la vârsta
de 13-14 ani sau chiar şi mai mari (tineri căsătoriţi). Cei mai mici veneau însoţiţi de
către bunici, ducându-i de mână. Doi dintre băieţii mai mari erau vătafi i, purtau câte
o bâtă ca să apere grupul de câini dar şi pentru a stabili un culoar prin care piţărăii să
primească în ordine darurile oferite de gazdă.
Acestea constau în mere, pere, nuci culese special din fi ecare pom de către
gospodar, cu credinţa că “dând în piţărăi” roadele vor fi mai bogate în anul următor.
Cei care nu aveau fructe dădeau colăcei, biscuiţi sau bomboane.
În dimineaţa zilei de Ajunul Crăciunului, înainte de ivirea zorilor, piţărăii din
zonă se strângeau acasă la Andrioni (familie), care locuiesc la confl uenţa pârâului
Bulzu cu Jiul.
După ce se adunau toţi, intrau în curtea casei. Gospodarii se aşezau în ordine
la poartă, cu desagii. Colindătorii ieşeau apoi din curte pe culoarul creat de bâtele
celor doi vătafi, fiecare primind darul pe care îl aşezau cu grijă în straiţa pe care o
purta. Se punea mare preţ pe faptul ca fi ecare piţărău să primească doar o singură
dată, repetarea darului fiind considerată semn malefic pentru respectiva gospodărie.
De aici alaiul de piţărăi urma un traseu stabilit strigând în cor: “Vin Piţărăii! Piţărăii,
măi!”, trecând pe la toate gospodăriile situate spre răsărit, apoi spre apus şi încheiau
spre seară la Staici (familie).

Pițărăii la Muzeul Momârlanului.

Fiecare piţărau, deşi era obosit şi îngheţat de frig, se grăbea spre casă, bucuros
că avea straiţa plină cu darurile primite. Cei mai mici o luau la fugă, de teamă ca nu
cumva să-i prindă “blojii” (păstori) ce însoţeau Craii la colindat.
Craii
Odată cu lăsarea întunericului, în seara de Ajunul Crăciunului, sosesc Craii.
Îmbrăcaţi în costumele naţionale specifice zonei, bat la porţile caselor, vestind
Naşterea Domnului. De obicei, aceste echipe au următoarea componenţă: Irodul
(căpetenia Crailor), Îngerul (vestitorul Naşterii Mântuitorului), Valvezar, Melfior,
Gaşpar, Soldatul şi Blojii (păstorii sau brunduşii). Aceştia din urmă erau îmbrăcaţi în
cojoace de oaie întoarse pe dos, împodobite cu ciucuri de culoare roşie şi albastră,
încinşi cu salbe de clopote şi purtând în mână “boate”.
Cu acestea se apărau de câini dar, mai ales le băteau pe podele, menţinând
ritmul melodiilor şi alungând duhurile rele din gospodării. O figură pe cât de haioasă
pentru cei maturi pe atât de înspăimântătoare pentru copii era “Popa”, ale cărui haine
imitau hainele preoţeşti, având şi o cruce mare de fier în mână.
Craii prezintă colinde specifice folclorului local duelându-se cu săbiile,
precum şi scene biblice despre momentul Naşterii Domunului Iisus. Gazdele îi
primesc în case, îi ascultă şi apoi îi “omenesc”, fiecare străduinduse să se menţină la
nivelul aşteptărilor din această perioadă. Se servesc colaci, prăjituri şi băutură.
Craii colindă în special gospodăriile în care sunt fete, unde sunt aşteptaţi cu
emoţie şi nerăbdare. Colindul lor se încheie la biserică, în ziua de Crăciun, după
sfânta liturghie. An de an, noi generaţii de tineri preiau colindele pe care le-au cântat
părinţii şi bunicii lor şi, alături de fulgii de nea sau de gerul năpraznic, întregesc
decorul hibernal al “serii de vis”.

Colindul Crailor de la Uricani

Acest obicei reuşeşte să adune la un loc şi pe cei care, odinioară, au făcut parte
din formaţiile de crai iar acum muncesc în străinătate. La Crăciun, întorcându-se
acasă, se alătură celor mai tineri, contribuind astfel la menţinerea tradiţiei străbune.
Ajunul anului nou
Mitologia populară ne sugerează ideea că, în prag de An Nou, cerurile se
deschid. Atunci, muritorii de rând pot să-şi afle viitorul, cu ajutorul unor instrumente
pe care tradiţia populară le utilizează în acest scop.
Învârjelatul era un obicei practicat la Uricani în seara de ajun a Anului Nou.
Denumirea vine de la vergel (virgell – latinescul pentru petrecere). În seara de Anul
Nou se încearcă prin mijloace “magice” să se afle viitorul celor prezenţi cu ajutorul
unor obiecte ascunse sub farfurii.
Fetele vecine, tocmai bune de măritat, se adunau în casa în care o bunică era
dispusă să participe la acest joc al norocului. Ritualul presupunea câteva obiecte
simbol ascunse sub cinci farfurii: un pieptăn, un cărbune, o bucată de brânză, un ban,
o verightă. Fetele ieşeau din încăperea în care avea loc jocul, iar bătrâna aşeza
obiectele sub farfurii, într-o ordine doar de ea ştiută. Fetele erau chemate înăuntru,
îndemnate fiind să ridice fiecare câte o farfurie. Obiectele descoperite astfel, aveau
fiecare câte o semnificaţie. Cine găsea cărbunele însemna că se mărită cu un bărbat
negru la faţă. Brânza simboliza un soţ cu oi multe, pieptănul semnifica un bărbat
colţos, cu dinţii mari. Banul găsit sub farfurie presupunea un bărbat bogat, iar
verigheta o asigura pe tânara pretendentă la măritiş, că flăcăul ei o să fi e frumos, tras
printr-un inel. Jocul se repeta de trei ori, pentru ca fi ecare fată să fie edificată asupra
calităţilor pe care le are ursitul.

Dacă această magie nu convingea pe toate fetele, se putea trece la o nouă
încercare şi anume număratul parilor. La ora 12 noaptea, la cumpăna dintre ani, fetele
ieşeau afară, fi ecare cu o panglică de culoare diferită în mână.
Apropriindu-se de gard numărau 10 pari, numărătoarea făcându-se în ordine
descrescătoare, de la 10 la 1. Parul care reprezenta numărul 1 era înfăşurat cu panglica
pe care o avea fata. Dimineaţa, când se lumina, fiecare fată mergea să vadă cum este
parul marcat de ea şi, astfel afl a cum va arăta viitorul soţ.
Crăciunul
Orașul Uricani abundă de tradiţii, iar în rândul momârlanilor se respectă cu
sfinţenie sărbătoarea Crăciunului.
În dimineaţa de Ajun se pun colacii la cuptor pentru că se aşteaptă piţărăii.
Aceștia sunt primiți cu nuci, mere şi colaci ca să ne vestească Naşterea Mântuitorului.
Tot în Ajunul Crăciunului copiii merg cu Steaua, iar în ziua de Crăciun sunt aşteptați
colindătorii care ne vestesc Naşterea Mântuitorului Isus Cristos. În această zi se
merge la biserică, iar apoi se reunește toată familia la o masă tradiţională. Masa
tradiţională a momârlanilor constă în sarmale, muşchi de porc, cârnaţi, jumări sau
caltaboş.
Tradiţiile şi obiceiurile prezentate vin să întregească istoria locuitorilor din
Uricani cu imagini vizuale descrise cu ajutorul cuvântului despre o lume arhaică, care
a reuşit să menţină o serie de norme sociale, transmise din generaţie în generaţie.
2.12. Așezăminte culturale. Lăcașuri de cult
În localitatea Uricani, instituția publică de cultură care desfășoară activități și
în domeniul educației permanente, organizate în afara sistemului național de
învățământ formal, dar în colaborare cu aceasta, având ca scop promovarea culturii și
a tradițiilor este ”Casa de Cultură Uricani”.
Casa de cultură Uricani se bucură de interesul constant al publicului fiind un
exemplu de success pentru parteneriatul public – privat în domeniul culturii și a
sportului unde sunt implicați voluntari din comunitatea locală.
În cadrul activităților desfășurate la Casa de Cultură activează cursuri
dinamice pentru copii și adulți, dar și un program cultural variat, captivant și complex,
care are la bază conceptul de cultură în sens larg, păstrarea și perpetuarea tradițiilor
locale și de asemenea, o bibliotecă ce oferă o gamă largă de publicații, ziare și reviste,
precum și cărți pentru copii, adolescenți, literatură contemporană și de specialitate.

Casa de Cultură Uricani. Foto: Ciurea Ioan Cristian

La Casa de Cultură Uricani se desfășoară următoarele activități curente: dans
modern, dans popular, cerc canto, cerc șah, table și tenis de masă, cerc teatru, ateliere
pentru dezvoltarea creativității la copii, cerc fitness. De asemenea, are în dotare un
teren de minifotbal amenajat pe structură artificială și cu iluminare nocturnă și o scenă
în aer liber.
Lunar, sunt organizate evenimente în sala de 250 de locuri, spectacole,
vernisaje, piese de teatru pentru copii, spectacole de muzică, diferite festivaluri
organizate de Primăria Uricani sau de elevii de la Liceul Tehnologic Retezat Uricani,
lansări de carte sau spectacole oferite de ansamblurile ”Floare de colț”, ”Românașii”,
”DanceStar” și ”Dance Kids Star” ce activează la Casa de Cultură din Uricani. De
asemenea, au loc o serie de evenimente locale: 1 Martie, 8 Martie – Ziua femei, Ziua
Copilului, Balul Bobocilor, Hallowen, 1 Decembrie, Sărbătorile de iarnă.
Cele mai importante evenimente conform Agendei Culturale a Casei de
Cultură din Uricani, amintim:
-

Festivalul de interpretare ”Floare de Colț”;

-

Tradiții și meșteșuguri;

-

Balul bobocilor;

-

Balul de Hallowen;

-

Magia colindelor;

-

Uricani – Istorie, obiceiuri, folclor, tradiții (vernisaj anual de fotografie
veche);

și care se bucură de o largă participare.
Unul din cele mai așteptate evenimente este ”Zilele orașului Uricani”,
sărbătorite în fiecare an la sfârșitul lunii august, în ultimul week-end, când timp de 4
zile orașul Uricani este în sărbătoare.
Alte evenimente culturale organizate de Primăria Uricani și Casa de Cultură
Uricani sunt prea puțin cunoscutele nedei:
-

Nedeia de la Câmpu lui Neag;

-

Nedeia de la muntele Tulișa.

Vizitarea lăcașelor de cult, a bisericilor și mânăstirilor este o formă în continuă
dezvoltare a turismului, iar prin turismul ecumenic credincioșii pot vizita organizat
lăcașele de cult. Chiar dacă în orașul Uricani numărul bisericilor este mic, acestea pot
fi vizitate de către turiști, unde aceștia pot participa la slujbe sau alte evenimente.
Cultele au privilegiul de a beneficia de un potențial turistic de excepție, cu o
largă paletă de oferte menite a atrage, mai ales, turismul european. Pe lângă funcția de
păstrare și conservare a patrimoniului au și îndatorirea de a face cunoscute publicului,
prin modalități specific monahale, toate elementele care conferă unui obiect
semnificația valorii sale.
Biserici
Înălțarea Domnului

Mailat

1870

Adormirea Maicii domnului

Uricani

2010

Înălțarea domnului (Greco-Catolică)

Uricani

2008

Sfântu Gheorghe

Valea de brazi

1937

Sfinții Arhangheli Mihai și Gavrilă

Câmpu lui Neag

1992

Mânăstirea de la Câmpu lui neag

Câmpu lui Neag

1995

Schitul Pleșa

Câmpu lui Neag

2015

Reformată (Calvin)

Uricani

Din Bulzu

Uricani

1969

Sursa: http://www.biserici.org

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”
Între anii 2006 şi 2010, a fost construită biserica ”Adormirea Maicii
Domnului”, un edificiu de plan triconic, cu absidele pentagonale, supraînalţat printr-o
turlă octogonală centrală zveltă, pe bază patrulateră. În dreptul unicei intrări apusene
s-a adosat (alipit) un pridvor deschis de zid, susţinut de opt coloane.

Ridicată după planurile unor cunoscuţi arhitecţi biserica face trimitere la
străvechile ctitorii moldoveneşti din timpul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din orașul Uricani. Foto: Sorin Inel

Biserica cu hramul “Înălţarea Domnului”
Această sfântă biserică cu hramul “Înălţarea Domnului” din Mailat – Uricani,
a treia în acest loc, a fost construită în 1870 pe cheltuiala enoriaşilor.
S-a zugrăvit în 1874 când credincioşii au hotărât renovarea sfântului locaş,
astfel în 1970, biserica a fost refacută din temelie. În 1979, biserica a fost pictată de
absolvenţii Şcolii de Pictură Bisericească de pe lângă Patriarhia Ortodoxă Română.
Iconostasul, sculptat şi donat, a fost pictat în 1982 pe cheltuiala consiliului
parohial şi a credincioşilor creştini ortodocşi din Uricani. S-a sfinţit la 27 mai 1982 –
cu hramul Înălţarea Domnului.
Biserica “Sf. Gheorghe”
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”.

Biserica cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
În extremitatea vestică a depresiunii Petroşani, pe parcursul superior al Jiului,
se află localitatea Câmpu lui Neag, localitate aparţinătoare din punct de vedere
administrativ, de oraşul Uricani. Biserica localităţii, purtând hramul “Sfi nţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, înfăţişeazăplanul triconc, cu absidele poligonalecu trei
laturi; altarul de formă pentagonală, prezintă un uşor decroş.
Biserica a fost construită între anii 1988 şi 1992, când au început lucrările de
pictură, în tehnica “Frescă”.
Lăcaşul actual a succedat unei ctitoriri din lemn şi cărămidă, cu hramul
“Sfântul Ierarh Nicolae”, ridicată de credincioşii uniţi în anii 1890-1891.
2.13. Evenimente locale
Aflat într-o zonă cu un potențial natural deosebit, orașul Uricani are un
calendar impresionant al evenimentelor cultural-sportive.
2.13.1 RedBull Oslea Hiride – luna Februarie
Red Bull Oslea Hiride este o competiţie de freeride schi şi snowboard, ce se
desfășoara într-o zona sălbatică din Masivul Oslea - Muntii Vâlcan, în vecinătatea
Parcului National Retezat. Accesul spre zona evenimentului se realizează pe DN 66A,
iar organizarea aparține Clubului Alpin Valea Jiului din Uricani, Primăria Uricani și
Consiliul Local al Orașului Uricani.
2.13.2. Nedeia de la Câmpu lui Neag – luna Aprilie
În Duminica Tomii, în fiecarea an are loc tradiţionala nedeie unde momârlanii
din vestul Văii Jiului își aduc aminte de cei care au fost chinuiţi de regimul comunist
atunci când a fost dărâmate mai multe gospodării, biserica și școala. Serbarea
câmpenească ”Nedeia de la Câmpu lui Neag” este organizată de, Primăria și
Consiliul Local al Orașului Uricani în localitatea Câmpu lui Neag.
2.13.3. Hai la un grad – luna Mai
În fiecare an la data de 1 Mai în Cheile Valomir are loc deschiderea oficială a
sezonului de alpinism și escalada. Este un eveniment ce adună în orașul Uricani, pe
perioada a două zile, alpiniști și cățărători din țară și străinătate, dar și iubitori ai
înălțimilor. Organizatorii evenimentului sunt Centrul Național de Informare și

Promovare Turistică Uricani, Salvamont Uricani, montaniarzi și practicanți ai
alpinismului și escaladei.
2.13.4. Retezat SkyRace Intersport – luna Iunie
Prima lună de vară ne invită în zona superbă a Munților Retezat (mai precis
Retezatul Mic) pentru a participa la o nouă ediție a concursului montan de trail rapid.
După edițiile organizate în anii trecuți care au impresionat prin frumusețea specială a
traseului și prin dificultatea tehnică deosebită, Retezat SkyRace Intersport arăta ca o
întrecere care deja setează standardele de calitate pentru cursele de profil din țară:
organizare de excepție, atmosferă specială, cu prezențe internaționale de prestigiu și
premii generoase. Organizatori: Sport la orice vârstă, Clubul Alpin Valea Jiului,
Intersport și Primăria orașului Uricani.
2.13.5. Nedeia de pe Muntele Tulișa – luna Iulie
După un secol de la luptele de rezistenţă din primul război mondial, de pe
Muntele Tulișa, în zona Văii Jiului, eroii căzuţi pe câmpul de luptă sunt cinstiţi așa
cum se cuvine, în zi de sărbătoare, printr-un pelerinaj si o petrecere câmpenească în
vârful muntelui Tulișa. Acest eveniment local tradițional este susținut și organizat de
Primăria Uricani și Consiliu Local al orașului Uricani.
2.13.6. Oslea Night Ridge – luna August
Oslea Night Ridge, al doilea concurs RedBull, este un eveniment de alergare
montană nocturnă desfășurat în zona Retezatul Mic – Muntele Oslea – Piatra
Iorgovanului. Oslea Night Ridge reprezintă un concurs de alergare pe un traseul de
noapte pe muntele Oslea şi un vertical race pe porţiunea de coborare a vechiului
traseu de noapte din Piatra Iorgovanului. Organizatori: Clubul Alpin Valea Jiului și
Primăria Uricani.
2.13.7. Zilele orașului Uricani – luna August
Locuitorii oraşului Uricani petrec 3 zile de sărbătoare, în fiecare an, la sfârşitul
lunii august, în compania programului pregătit de administraţia locală. Competiţii
sportive dotate cu premii, târg orășenesc, street-food, dar mai ales spectacole de
muzică uşoară şi populară, toate fac parte din programul manifestărilor dedicate

“Zilelor Oraşului Uricani”. Organizator Primăria Uricani și Consiliul local al
orașului Uricani.
2.13.8. Tradiții și meșteșuguri – luna August
Eveniment destinat tinerilor în care sunt prezentate tradițiile și meșteșugurile
din orașul Uricani. Evenimentul se desfășoară în cadrul ”Zilelor orașului Uricani” și
este o prezentare a activităților din mediul rural al orașului, dar și o încercare de a
păstra nealterate meșteșugurile practicate în trecut în zona Văii Jiului. Organizatori:
Primăria Uricani, Casa de cultură Uricani și Centru Național de Informare și
Promovare Turistică Uricani.
2.13.9. Festivalul de interpretare ”Floare de Colț” – luna Noiembrie
Festivalul de interpretare și creație ”Floare de colț” din Uricani, este un
eveniment ce aduce pe scena Casei de cultură din Uricani interpreți de muzică
populară și muzică ușoară, ansambluri folclorice și grupuri artictice din toate regiunile
țării. Organizatori: Primăria Uricani, Casa de cultură Uricani, Consiliul Local Uricani
și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani.
2.13.10. Uricani – Istorie, obiceiuri, folclor, tradiții – luna Decembrie
Vernisaj de fotografie veche, printată ce se vrea a fi un document peste ani al
trecutului, obiceiurilor, tradiţiilor, folclorului local. Evenimentul se desfășoară în
foaierul Casei de Cultură Uricani și este organizat de Primăria Uricani, Casa de
Cultură Uricani și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani.
2.13.11. Ziua României – luna Decembrie
Eveniment în zi de sărbătoare pentru locuitorii și vizitatorii orașului Uricani.
Este o zi în care localnicii sărbătoresc Ziua României prin muzica ansamblurilor
folclorice și a soliștilor de muzică populară, dar și cu tradiționala iahnie de fasole cu
ciolan. Organizator: Primăria Orașului Uricani.
2.13.12. Magia colindelor – luna Decembrie
Spectacol-eveniment ce se desfășoară cu ocazia sărbătorilor Crăciunului la
Casa de Cultură din Uricani la care participă membri ai comunității locale, indiferent

de religie, naționalitate sau vârstă. Organizatori: Casa de Cultură Uricani, Primăria
Uricani și Consiliul Local Uricani.
2.13.13. Uricani Verde – luna Ianuarie - Decembrie
Proiect-manifest de sensibilizare a localnicilor și a turiștilor privind deșeurile
menajere abandonate de aceștia în natură. În cadrul acestui proiect sunt implicați în
primul rând tinerii orașului care prin activitățile organizate participă activ la păstrarea
zone curate și a unui mediu natural curat și sănătos. Organizator: Primăria Uricani,
Casa de Cultură Uricani și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Uricani.
2.14. Sporturi extreme ce atrag un număr mare de turiști în orașul
Uricani
Dezvoltarea în orașul Uricani a unor noi zone destinate sportivilor de
performanță, cunoașterea și practicarea unor sporturi nou apărute pe plan mondial, iar
promovarea acestora între sportivii practicanți ai sporturilor extreme a dus la o
creștere a numărului de turiști.
Sporturile extreme au apărut ca o reacție a tinerei generații, mai rebele, la
vechile sporturi îngrădite de reguli rigide, activități cu care nu se puteau identifica,
astfel, sporturile extreme au dobândit o aură contra-culturală care respinge într-un
număr tot mai mare valorile tradiționale. Sportul extrem este asociat în general
cu adrenalina cu toate că din punct de vedere medical nu adrenalina (care se
eliberează ca răspuns la frică) este stimulentul chimic important, ci nivelul crescut
de dopamină, endorfină și serotonină datorită efortului fizic crescut.
Nr.

Sporturi
extreme

1

Alpinism

2

Rafting

3

Canyonig

4

Escaladă

5

Windsurfing

6

Scufundări

Descriere
Turism sportiv asociat cu
escalada
Coborâre pe ape învolburate cu
barca
Coborârea pe cascade și
canioane
Urcarea unor pereți verticali sau
surplombați cu grad ridicat de
dificultate
Sport nautic practicat cu ajutorul
unei plăci cu velă
Sport de pătrundere sau intrare a
omului sub apă la diferite
adâncimi

Zona de practicare
Cheile Balomir, Cheile
Valea de brazi, Cheile
Scorotei, Câmpușel

Sezonalitate

Nr.
practicanți

Tot anul

peste100

Râul Jiu

Primărvara

peste 100

Canionul Valea Mării
Cheile Balomir, Cheile
Valea de brazi, Cheile
Scorotei, Câmpușel
Lacul de la Câmpu lui
Neag
Lacul de la Câmpu lui
Neag, Lacul Valea de
pești

Vara

peste 500

Tot anul

peste 300

Vara
Vara

max 15

7

Snorkeling

8

Kitesurfing

9

Longboarding

10

Ciclism
Montan (MB)

11

Parapantă

12

Snowboard

13

Speologie

14

ATV, Jeep
Country
Motociclism
montan

15

Freeride

16

Schi de tură

18

Escaladă pe
Gheață
Stand up
paddle (SUP)

19

Alergarea
montană

17

Sport de pătrundere sau intrare a
omului în apă la mici adâncimi,
incluzând și coborâri pe râul Jiul
de Vest
Deplasare pe suprafața apei sub
influența forței de tracțiune
dezvoltată și controlat de un atlet
tras de un zmeu
Coborâre de-a lungul suprafeței
de asfalt pe o placă de
skateboard
Parcurgerea unor trasee prin
urcarea și coborâre din munte pe
bicicletă
Zbor cu parapanta folosind
energia curenților de aer în
ascensiune
Coborărea pantelor înzăpezite cu
placa de snowboard
Turismul sportiv asociat cu
vizitarea peșterilor
Parcurgearea unor trasee mai
dificile și a unor drumuri
forestiere
Coborârea pe schiuri sau
snowboard pe diferite pante
neamenajate și cu grad de
dificultate ridicat
Turism sportiv asociat cu
deplasarea pe schiuri și
parcurgerea unor trasee montane
Formă de escaladă practicată
doar pe ghețari și cascade
înghețate
Sport nautic tradus ca ”Vâslit din
piciore”
Sport ce testează un număr tot
mai mare de sportivi datorită
diferențelor tot mai mari de
altitudine și lungime

Lacul de la Câmpu lui
Neag, Lacul Valea de
pești, Râul Jiul de Vest,
Tăul Buta
Lacul de la Câmpu lui
Neag
Valea Arsa
Drumuri forestiere,
poteci montane
accesibile
Dealu mare, Valomir
Pantele munților
Retezat, Vâlcan, Tulișa
Zona calcaroasă Retezat
și vâlcani

Vara

peste 30

Vara
Primărara,
Vara,
toamna
Primărara,
Vara,
toamna

ocazional

Vara

ocazional

Iarna

peste 3000

Tot anul

peste 200

aprox 30
peste 2000

Tot anul

Creasta Oslea, Muntele
Iorgovanu, Vf Sigleul
Mare, Vf Custura, etc
Trasee turistice, creste
Cascada Valea Mării,
Valomir, Cascada
Firizoni, Gârbovu,
Lacul de la Câmpu lui
Neag
Munții Retezat, Vâlcan,
diferite competiții

Iarna

peste 1000

Iarna

peste 500

Iarna
Vara

aprox 30

Tot anul

peste 3000

2.15. Tipuri nespecificate de agrement
Consiliul Local al orașului Uricani și mediul privat acordă o atenție deosebită
dezvoltării tinerilor prin sport, susținând activitățile și competițiile sportive organizate
atât în beneficiul locuitorilor orașului cât și ca alternativă în programul turiștilor, dar
și prin prisma faptului că aceste manifestări atrag un număr important de vizitatori.

Stadionul
Minerul
Uricani
Sala de sport

Str.
Principală

Multifuncțional

Fotbal, atletism

Șc. Gen. Nr.
2 Uricani

Multifuncțional

Handbal, volei,
fotbal de sală,
basket, tenis de
masă

3

Terenul de
sport

Liceul
Tehnologic
”Retezat”
Uricani

Multifuncțional

Atletism, handbal,
volei, baschet,
tenis de câmp

4

Teren de
tenis de
câmp
Clubul
pensionarilor

Casa de
Cultură
Uricani
Casa de
Cultură
Uricani

Suprafață artificială

Tenis de câmp

Destinat
persoanelor de
vârsta a III-a

Șah, table, tenis de
masă.

6

Paintball

Câmpu lui
Neag, zonă
blocuri

7

Biliard

Oraș Uricani

Peste 10 locații

Biliard

Teren sport

Complex
Cheile Buții

Multifuncțional

Tenis de câmp,
Baschet

Paintball

Complex
Cheile Buții

Teren joacă
copii

Pensiunea
Retezat

1

2

5

8
9
10

Paintball

Paintball
Multifuncțional

2.16. Monumente
Fiind o chestiune destul de subiectivă ce ține de interesul și placul fiecăruia.
Orașul Uricani, fiind un oraș relativ tânăr nu se poate lăuda cu un număr mare de
monumente de o semnificație aparte. Cele câteva monumente ale localități și o scurtă
descriere sunt în tabelul următor.
Nr.
Crt.
1

Denumire

Datare

Statuie

Amplasament
Uricani,
Str.Republicii

Statuie

Uricani,
Str.Republicii

1956

2
3

Monumen
t
comemora

Uricani, B-dul
Muncii (în faţa
Bl. 13)

13.02.200
8

1956

Descriere
Reprezentare a doi mineri în uniformă, aceasta
fiind principala ocupaţie a locuitorilor
începând cu 1890 odată cu concesionarea
terenurilor şi deschiderea primelor mine,
atunci luând nastere o societate de mine si
carbune cu numele de "Uricani - Valea Jiului",
controlata de banca franceza Credit Lyonnais.
Reprezentare a 2 momârlani în costume
populare, semn al respectării tradiţiilor bogate
ale locuitorilor chiar şi de către autorităţile
comuniste
Monument decorativ şi comemorativ –
POARTĂ DE INTRARE ÎN PARCUL
NAŢIONAL RETEZAT, monument realizat

Sit. Juridică
Domeniul
public

Domeniul
public
Domeniul
public

tiv

4

5

Monumen
t
Monumen
tul eroilor
Troiţă
(cruce)

6
Biserica
din lemn
7

Bust
8

Uricani (în
curtea actualei
biserici
ortodoxe)
Uricani (în
curtea actualei
biserici
ortodoxe)
Uricani (în
curtea actualei
biserici
ortodoxe)

Aprox. 30
ani

Uricani, vis-avis de EM
Uricani

19681970

DN 66A,
Câmpu lui
Neag (zona
Brădet)

9

Monumen
t

DN 66A,
Câmpul lui
Neag (zona
Brădet)

10

Troiţă
piatră

DN 66A,
Câmpu lui
Neag (zona
Brădet)

11

Troiţă
lemn

Centrul Civic
Câmpu lui
Neag)

1986

1936 ?

1936 ?

1913

2003

de Primăria Oraşului Uricani, având ca scop
punerea în valoare a potenţialului zonei. Artă
modernă amplasată în noul centru civic al
oraşului
Monument dedicat eroilor din Uricani căzuţi
în câmpul muncii în timpul exploziilor de la
EM Uricani
Monument dedicat eroilor din Uricani, pe
locul fostei biserici unde în anul 1788, preotul
Dan a fost decapitat de turcii adalăi, aceştia
crezând ca a înghiţit bogăţiile bisericii.
Singura cruce masivă din beton mozaicat,
mutată de pe marginea drumului în curtea
bisericii în anul 1986, datorită presiunilor
conuniste, aceasta fiind dedicată eroilor din
Uricani şi celor care şi-au pierdut viaţa în
accidente de muncă la mina Uricani
Intre anii 1968 - 1970 prin stradania preotului
Bociat Lucian si a pastoritilor sai jertfeinici se
construieste o noua biserica, pe locul celei
vechi, de dimensiuni mult mai mari in care
sătenii şi orăşenii,, să se poată ruga..
Despre satul Câmpu lui Neag, legenda spune
că ar fi fost întemeiat de un haiduc celebru, pe
nume Neagu, care s-a ascuns de turci in munti.
El ar fi marcat vatra viitorului sat, infigând în
pamant o piatra (un monolit) de vreo 2 m
lungime, care avea incrustata in ea doua
filoane de cuart alb dispuse in forma de cruce.
Cert este faptul ca pe la 1850 preotul din
sat, Constantin Stanci, a gasit aceasta piatra
pravalita pe malul Jiului, a luat-o cu o sanie
trasa de boi si a plantat-o in curtea casei sale,
care de la 1890 şi pana la 1936 a servit si de
scoală sătească.
Piatra a stat infipta aici peste o suta de
ani, dupa care, un descendent al familiei,
calugărul Dănilă Berinde a montat-o împreuna
cu alte relicve familiale in locul numit Brădet,
de la intrarea in satul Câmpu lui Neag unde se
poate vedea si astazi. Langa această piatră
troneaza busturile lui Traian si Decebal.
Cruce veche dedicată eroilor din satul Câmpu
lui Neag, această localitate fiind o zonă de
trecere între Ţara Românească (Bâlta, Runcu,
Tismana), Banat (Valea Cernei), Ţara
Haţegului (Vf. Tulişa)
Aşezată lângă relicvele familiei Berinde.
Madona de Lourdes – loc important de
pelerinaj al credincioşilor greco-catolici.
Grotă instalată în anul 1913 de preotul Ştefan
şi Maria Berinde şi restaurată defiul lor,
Ştefan Berinde.
Între 1987 şi 1989 statul hotărăşte demolarea a
39 de case din vatra satului, plus biserica şi
şcoala, pentru extragerea huilei în regim de
carieră. Acesta este motivul pentru care
locuitorii au hotărât să construiască o troiţa
spre amintirea şi recunoaşterea comunei

Domeniul
privat
(cimitir
confesional)
Domeniul
privat
(cimitir
confesional)
Domeniul
privat
(cimitir
confesional)

Domeniul
privat
(cimitir
confesional)

Domeniul
public

Domeniul
public

Domeniul
public

Domeniul
public

Troiţă
(cruce)

12

Vf. Tulişa

26 august
1934 sau
1937?

13

Fântână

DN 66A,
Uricani

14

statuie

DN 66A, Buta

15

Troiţă
piatră

DN 66A,
Câmpu lui
Neag (zona
Brădet)

Aprox. 40
de ani

Câmpu lui Neag care a fost dărâmată abuziv
de regimul comunist.
Troiţa a fost ridicată cu mult timp în urmă ca
un omagiu adus eroilor uricăneni care şi-au
pierdut viaţa în Primul Război Mondial.
Acesta este locul unde, în toamna anului 1916,
s-au dat lupte crâncene, localitatea fiind de trei
ori pierdută şi recucerită de către armata
română. Monumentul a suferit modificări în
decursul anilor datorită interperiilor.
Menţionăm că este amplasată pe un traseu
care duce spre Masivul Retezat.Aici se
desfăşoară ceremonii şi nedei ţărăneşti anual
în ziua de Sf. Ilie.
Aşezat sub Borzii lui Vitan (nobil haţegan) a
fost numit IZVORUL DE CRISTAL fiind
reabilitat de curând captându-se firul de apă.
Dac călare – statuia e aşezată în perimetrul
pensiunii Retezat, într-un cadru natural
încărcat de istorie, pe vechiul drum ce ducea
spre Banat, drum fregventat des de trupele
turceşti care veneau pentru a jefui gospodăriile
Văii Jiului.
Troiţa reprezentându-l pe Domnul Isus
Hristos a fost ridicată în memoria locuitorilor
strămutaţi abuziv din vechea locaţie care a
fost transformată în carieră de suprafaţă,
createrul rămas în urma ecologizării fiind
umplut cu apă şi transformat într-un loc de
agrement.

Domeniul
privat

Domeniul
public
Domeniul
privat

Domeniul
privat

2.17. Alte tipuri de activități sportive (sporturi cu motor)
Exploatările forestiere, prospecțiunile geologice în căutarea cărbunilor (huilei)
din subsolul Depresiunii Petroșani prin sondare și construirea pilonilor pentru
măsurarea vitezei vântului au dus la apariția unor drumuri ce sunt folosite ca trasee
practicate de iubitorii sporturilor cu motor : ATV, motociclism și Jeepcountry.
2.18. Domeniul schiabil
Prin amplasarea localitatății Uricani în Vestul Depresiunii Petroșani, la poalele
munților Retezat, Tulișa, Vâlcan și Retezatul Calcaros (Mic) dispune de o multitudine
de pante pentru practicarea sporturilor de iarna.
Datorită faptului că în apropiere există mai multe stațiunea de interes național
Parâng, stațiunea de interes local Straja, Stațiunea Voineasa, domeniul schiabil
Șureanu și domeniul schiabil Pasul Vâlcan, în orașul Uricani există doar o singură
pârtie de schi dotată cu instalație de transport pe cablu de tip teleschi la Complexul
turistic Cheile Buții. Instalația de transport are o capacitate de 200 persoane pe ora, o
lungime de 400 m și deservește pârtia de schi Cheile Buții, aceasta având o lungime

de 450 m. Fiind amplasată pe versantul sudic al munților Retezat și fiind sub incidența
razelor solare, stratul de zăpadă persistă cel mult 40 de zile de an. Este o pârtie de schi
ușoară, având ca marcaj culoare albastră.

Pârtia și teleschiul Cheile Buții. Foto: http://ski-si-snowboard.ro/partii/cheile-butii

2.19. City Break
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani a venit în
întâmpinarea turiștilor în alegerea timpului liber petrecut în orașul Uricani și în Valea
Jiului cu propuneri de trasee și circuite turistice ce pot fi accesate de pe site-ul
http://cnipturicani.ro/informatii-utile/recreere/. Printre acestea se află si, poate primul
circuit City Break din România ce cuprinde vizitarea tuturor orașelor din Depresiunea
Petroșani.
Jiu Valley City’s Break
Ideea unui City’s Break în Depresiunea Petroşani care să prindă într-un
circuit 3 municipii și 3 orașe din Valea Jiului a fost o provocare ce părea imposibilă,
dar într-un final a fost realizat, traseul cuprinzând vizitarea Peșterii Bolii (amenajată),
a orașului Petrila, a Muzeului instalatorului, Muzeul Mineritului din Petroșani,
Muzeul Momârlanului din Slătinioara, o seară de divertisment la Club Keops,
vizitarea Bisericii Calolice din Vulcan, a statui Lupeni 29 din Lupeni, Galeria de artă
Iosif Tellman din Lupeni, Muzeul Mesajul străbunilor sau Colecția de la Casa Amicii
din Uricani, Claia dui Preda din Uricani (formă geomorfologică asemănătoare
Babelor din Bucegi), Parcul Brâncuși din Uricani, Icoana de la Câmpu lui Neag și în
ăncheiere câteva ore în Parcul de aventură Pârâul Negrul.

Jiu Valley City’s Break se poate realiza în minim două zile, dar rămâne le
alegerea turiștilor dacă vor să lungească această aventură în acest deosebit colț de țară.

3. Nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic
3.1. Structuri de primire turistice
Situat în extremitatea vestică a Depresiunii Petroșani, orașul Uricani este
poartă de intrare în Parcul Național Retezat și Munții Retezat, astfel devenind în
ultimii ani o importantă destinație turistică, oferind turiștilor o gamă largă de produse
turistice: turism de recreere și odihnă, turism științific, turism sportiv, turism itinerant,
speoturism, cicloturism și mountainbike, iar finalizarea lucrărilor de amenajare a DN
66A Uricani – Băile Herculane va crea noi oportunități de dezvoltare a turismului în
Sud –Vestul României.
Începuturile turismului în orașul Uricani sunt strâns legate de munții Retezat și
înființarea

în

anul

1935

a

Parcului

Național

Retezat,

la

inițiativa

profesorului Alexandru Borza, fondatorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca și a
savantului de renume mondial Emil Racoviță. În prezent parcul are statut de arie
naturală protejată de interes național și internațional, fiind recunoscut ca Rezervație a
biosferei din anul 1979.
Parcul Național Retezat este o arie protejată de interes național ce
corespunde categoriei a II-a IUCN (parc național), desemnată în scopul protejării
biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și
faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în
arealul zonei protejate.
Prin constituirea Parcului Național Retezat – Rezervație a biosferei se
urmărește

protecția

și

conservarea

unor

eșantioane

reprezentative

pentru

spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub
aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic,
speologic, pedologic și peisagistic.
Retezatul este cel mai complex și mai grandios masiv montan din toate
sectoarele geografice ale Carpaților românești. Originalitatea sa constă în existența
unor spectaculoase creste alpine care depășesc 2000 de m înălțime și un relief
sculptural, în care s-au imprimat urmele a două mari glaciații (Riss și Würm),

făcându-se remarcată existența unei puternice modelări climatice, sub formă de trepte
(Platforma de eroziune alpină Borăscu, Râul Șes, Gornovița).

Zona centrală a munților Retezat. Căldarea Bucurei. Foto: Emi Cristea, 2007

În aceea perioadă au apărut primele case turistice și cabane: Casa turistică de
la Câmpu lui Neag, Cabana Buta și Casa de vânătoare Câmpușel.
Finalizarea construcției hidrotehice în anul 1970, și anume a Barajului de la
Valea de pești, a schimbat peisajul, zona devenind atractivă pentru turiști, astfel a
apărut în zonă Motelul turistic Valea de pești cu o capacitate de 80 de locuri, iar în
imediata apropiere a funcționat Tabăra de școlari Valea de pești ce avea o capacitate
der 250 de locuri pentru grupurile de copii și tineri din școli și grădinițe.

Casa de vânătoare Câmpușel – 1980. Sursa: Internet – Gabi Gabor.

Adaptându-se solicitărilor turiștilor, în ultima perioadă apar noi structuri de
primire turistice ajungând să funcționeze în anul 2019 în orașul Uricani 26 unități cu o
capacitate de 387 de locuri de cazare. Trebuie menționat că în aceste date nu sunt
cuprinse structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare cu o capacitate mai
mică de 5 locuri și nici locurile de cazare puse de localnicii din mediul rural turiștilor,
ca urmare a solicitări venite de la aceștia.

Nr

Tip unitate

Nume unitate

Categorie

Nr
locuri

1

MIHAI&MIHAELA

3 STELE

26

2

HOSTEL
CAMERE
DE
ÎNCHIRIAT

MIHAI&MIHAELA

3 STELE

8

3

PENSIUNE
TURISTICĂ

RETEZAT

4 FLORI

32

4

CABANA
TURISTICĂ

AVENTURIERILOR

3 STELE

15

5

CABANA
TURISTICĂ

CUIBUL CU DOR

3 STELE

46

6

PENSIUNE
TURISTICĂ

FISH VALLEY

3 FLORI

24

7

PENSIUNE
TURISTICĂ

MAIA

3 STELE

18

8

CABANA
TURISTICĂ

POIANA
SOARELUI

3 STELE

70

9

PENSIUNE

BRĂDET

16

10

VILĂ

ROSTOVEANU

3 STELE
ÎN CURS DE
ACREDITARE

11

PENSIUNE
CABANA
TURISTICĂ

FOREST VIBES

ÎN CURS DE
ACREDITARE

13

PENSIUNE

VALEA DE BRAZI

ÎN
CONSTRUCȚIE

14

PENSIUNE

BILUGU

3 STELE

12

15

CAMPING

VALEA IARULUI

CORT

42

16

PENSIUNE

CRISTIAN

3 STELE

16

12

BUTA

16
16
26

Alte detalii
adresa
CÂMPU LUI
NEAG, Str.
Lazărul, Nr. 3
CÂMPU LUI
NEAG, Str.
Lazărul, Nr. 3
CÂMPU LUI
NEAG, Str.
Retezat
Complex turistic
"Cheile Buții",
Str. Cheile Buții,
Nr. 36
Complex turistic
"Cheile Buții",
Str. Cheile Buții,
Nr. 36
VALEA DE
PEȘTI, Str.
Câmpu lui Neag,
Nr. 188A
URICANI, STR.
PRINCIPALA,
NR. 22
Complex turistic
"Cheile Buții",
Str. Cheile Buții,
Nr. 36
CÂMPU LUI
NEAG
CÂMPU LUI
NEAG
CÂMPU LUI
NEAG Str
Jandarmeriei 10
CÂMPU LUI
NEAG
VALEA DE
BRAZI
VALEA DE
BRAZI
CÂMPUȘEL
CÂMPU LUI
NEAG

Localitate
Componenta
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
URICANI
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
VALEA DE
BRAZI
VALEA DE
BRAZI
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG

17

FORESTA
VILE SPRE
CHEILE BUȚII

12

18

PENSIUNE
SPAȚII
CAZARE

19

PENSIUNE

LAZĂRU

22

20

VILĂ

VACANȚA DE VIS

21

PENSIUNE

BRAICU

ÎN
CONSTRUCȚIE

22

PENSIUNE

BLENDEA

ÎN CURS DE
ACREDITARE

12

23

CASĂ
VACANȚĂ

GHIMICI SORIN

ÎN CURS DE
ACREDITARE

12

24

MOTEL

VALEA DE PEȘTI

CIRCUIT
INCHIS

48

25

CASĂ
VACANȚĂ

RĂZVAN

ÎN CURS DE
ACREDITARE

12

26

20

12

CÂMPU LUI
NEAG, Str.
Cabanelor, Nr.
10
CÂMPU LUI
NEAG
Campu lui Neag,
Str. Lazarul nr.
1
CÂMPU LUI
NEAG
CÂMPU LUI
NEAG
CÂMPU LUI
NEAG, VALEA
PAROȘENILOR
CÂMPU LUI
NEAG, VALEA
DE PEȘTI
CÂMPU LUI
NEAG, VALEA
DE PEȘTI
CÂMPU LUI
NEAG, Str.
Buta, FN
CÂMPU LUI
NEAG, Str.
Câmpu lui Neag,
Nr. 9

CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
CÂMPU
LUI NEAG
VALEA DE
PEȘTI
VALEA DE
PEȘTI
CÂMPU
LUI NEAG

CASĂ
VACANȚĂ
CRISTINA
10
TOTAL
TOTAL
SPAȚII
LOCURI
CAZARE
CAZARE
27
543
Tabel cu unitățile de cazare existente în anul 2019 pe teritoriul administrative al orașului Uricani

Alimentație publică
Nr. loc.
Pensiunea Maia

30 loc.

Pensiunea Fish Valey

30 loc.

Pensiunea Retezat

124 loc.

Complex Cheile Buții

250 loc.

Casa Amicii

120 loc.

Total
554 loc.
Tabel cu unitățile de alimentație publică existente în anul 2019

Unități de cazare și alimentație publică


Pensiunea Maia – pensiune

Pensiune „Maia“ – este situată în Uricani, judeţul Hunedoara, la aproximativ
1 km de centrul oraşului Uricani – poartă de intrare în munţii Retezat. Fiind amplasată
la marginea DN 66A oferă turiştilor numeroase posibilităţi pentru a cunoaşte şi
admira frumuseţile şi obiectivele turistice din împrejurimi.

Este locul ideal pentru a petrece căteva zile de neuitat în oraşul Uricani şi un
punct important de plecare în scurte escapade în împrejurimile acestuia – Cheile
Balomir, Cascada Balomir, Cascada Bulz, Cascada Sterminos, Peşterile de pe valea
Balomirului, Muntele Tulişa şi Troiţa de pe muntele Tulişa, Creasta munţilor Vâlcan,
Vf. Şigleu şi Troiţa de la muntele Şigleu sau vizitarea stânelor de oi sau vaci unde
puteţi trăi clipe de neuitat alături de ciobani şi mioare, în liniştea muntelui, apoi puteţi
degusta produsele realizate de aceştia la stâne.
Oferte cazare: 9 camere twin şi duble.


Casa Amici

Un punct de mare atracție pentru turiștii aflați în trecere pe ruta Petroșani Cheile Buții, este complexul turistic ”Casa Amicii” din Uricani. Aici, într-un peisaj
parcă rupt din frumoasele cărți de basme, ești înconjurat de istorie și de prezent
deopotrivă. Casa Amicii este un restaurant stilat cu o atmosferă extraordinară atât în
timpul zilei, când specificul cu predominanță lemnului, sculpturilor, acvariilor,
rusticului, îi oferă un ambient călduros cât și seara când lumina discretă îi conferă o
atmosfera romantică și liniștită.
Restaurantul are doua saloane, sala de biliard și o servire de calitate pentru un
număr de 120 de locuri.


Vila Bilugu

Situată la 4 km de oraşul Uricani, în zona Bilugu, este locul perfect pentru
petrecerea timpului liber, a concediului, a weekend-urilor sau a sărbătorilor. Vila
Bilugu pune la dispoziţia turiştilor sală de festivităţi pentru petreceri, aniversări sau
team-building.
Vă puteţi petrece timpul liber hoinărind pe dealurile şi culmile din jur, unde
puteţi vedea: Cascada Firizoni, Canionul Firizoni, Baba din Firizoni, Stână din Bilugu
sau dacă este anotimpul fructelor de pădure vă puteţi delecta, gustând afinele, zmeura,
merişoarele şau murele ce abundă în zonă.
Ofertă cazare: 12 locuri.


Pensiunea Fish Valley

„Fish Valley” este o pensiune modernă de 3 stele, deschisă recent pentru a
satisface chiar şi cele mai exigente gusturi.

Pensiunea Fish Valley.

Amplasată în locul ideal pentru petrecerea concediului , într-un cadru
izolat, departe de ochii curioşi ai vecinilor, pe valea pârâului Arcanu, timpul petrecut
în această zonă va fi asemuit cu o întoarcere în natura modernă. Frumuseţea zonei,
indiferent de anotimp, precum şi serviciile de calitate, o să vă fac cu siguranta să
reveniţi.
Ofertă cazare: 6 camere duble & 4 apartamente, 24 locuri


Pensiunea Retezat

Situată la poarta de intrare în Parcul Naţional Retezat, în localitatea Câmpu lui
Neag din judeţul Hunedoara, pensiunea se mândreşte cu excelentele condiţii de
cazare, o piscină modernă, păstrăvărie proprie şi un cadru natural de vis.

Pensiunea Retezat. Foto: Pensiunea Retezat

Accesul se face dinspre Petroşani sau dinspre Târgu Jiu, pe DN66A, pe traseul
Vulcan – Lupeni – Uricani – Câmpu lui Neag (circa 40 km). Din satul Câmpu lui
Neag, tot pe DN66A, se mai parcurg circa 2 km până la pensiunea Retezat.

Camerele elegante şi spaţioase, apartamentul de vis, piscina la standarde
europene, păstrăvăria proprie, peisajul de nedescris, toate sunt aici doar pentru
dumneavoastră!
Turistul are la dispoziţie: 12 camere de câte 2 locuri, 2 camere de câte 3 locuri, 1
apartament, piscină, păstrăvărie, restaurant, terasă, două parcuri de aventură, perete de
căţărare, pistă de tubing, plimbări cu trăsura, echitaţie, loc de joacă pentru copii,
traseu tematic, teren de tenis, foişoare (filigorii), parcare auto proprie, internet
wireless.


Casa de vacanță Cristina

Casa de vacanţa „Cristina” este situată la poalele muntilor Retezat, în satul
Câmpu lui Neag, localitate întemeiată de vestitul haiduc Neag în secolul XV.
Casa de vacanta „Cristina” este o constructie cocheta, înconjurată de verdeţă
şi inundată de lumină, amplasată pe terenul unei gospodării familiare, dar care
dispune de toată independenţa şi confortul pentru o vacanţă excepţională.
Ofertă cazare: 8 locuri


Cabana Mihai – Câmpu lui Neag

Cabana Mihai este amplasată la intrarea în Parcul Naţional Retezat, într-un
cadru natural specific, pe malul pârâului Lazăru. Este locul care vă poate oferi liniştea
necesară pentru relaxare şi pentru petrecerea unei vacanţe sau a unui week-end de vis.
Cabana dispune de mai multe locuri de cazare structurate astfel: 3 cabane cu
cate 6 locuri și o cabană cu 14 locuri.
Accesul se realizează cu maşina, de la DN 66A (care va lega Petrosaniul de
Baile Herculane) la intersecţia cu pârâul Lazaru se face dreapta pe drumul spre cabana
Buta (cca 600m).
Este locul ideal de unde puteţi vizita ramura sudică a munţilor Retezat,
parcurge creasta Piule – Pleşa, admira Cascada Lazărul şi Cascadele de pe valea
Mării, Cheile Buţii, multitudinea de peşteri de diferite grade de dificultate sau puteţi
să vă încercaţi norocul, pescuind la păstrăv pe pârâul Lazăru.


Pensiunea Lazăru

Amplasată la intrarea în Parcul Naţional Retezat, într-un cadru natural
specific, Pensiunea Lazarul vă oferă liniştea necesara pentru relaxare şi pentru
petrecerea unei vacanţe sau a unui week-end de vis.

Modernă, confortabilă şi elegantă, prin condiţiile pe care le oferă, Pensiunea
Lazărul răspunde cerinţelor dumneavoastră de vacanţă.
Localizată pe pârâul Lazăru, înconjurată de păduri de brad şu fag, este locul
unde aerul curat de munte şi susurul pârâului Lazăru, vă vor delecta sejururile, iar
culmile înalte a ale Vârfului Piule cu 2. 081 m, urmat de Vârful Scorota, cu 2. 080 m
şi Vârful Piatra Iogovanului, cu 2. 014 m vor privi timpul petrecut în această zonă.

Pensiunea Lazăru



Complexul turistic Cheile Buții

Complexul Turistic Cheile Buţii este un stabiliment de suflet aşezat la Poarta
Sudică de intrare în Parcul Naţional Retezat, rezervaţie naturală a biosferei, una dintre
cele mai frumoase arii protejate ale Europei. Situată la o altitudine de aproximativ
900m, în apropierea Cheilor Buţii şi a drumului naţional 66A, care leagă oraşul
Uricani de staşiunea bimilenară Băile Herculane, locaţie pentru prietenii Retezatului,
primul popas pe binecunoscutul traseu turistic: Cheile Buţii – Cabana Buta – Lacul
Bucura – Şaua Bucurii – Cabana Genţiana – Cabana Pietrele sau mai nou, cunoscut ca
şi Calea Lupilor.

Complex Cheile Buții

Complexul are o capacitate maximă de 110 locuri în cele 3 cladiri dispuse
triunghiular – Cabana Cuibul cu Dor, Cabana Poiana Soarelui şi Vila Prietenilor.
Restaurantul Cheile Buţii poate găzdui 250 de oaspeţi şi dispune de un meniu extrem
de bogat şi variat care poate satisface mofturile culinare ale celor mai pretenţioşi
musafiri.


Campingul din Valea Iarului

Se află localizată la Câmpuşel, lângă DN 66A, în apropierea Casei de
vânătoare Câmpuşel, pe malul drept al Jiului de Vest, sub falnicele creste ale
Iorgovanului, în poiana de la intrarea în valea Iarului, departe de zgomotul masinilor,
între munţi, sub cerul liber si doar la câtiva km de oraşul Uricani.
Este o tabără inedită, cu corturi suspendate pe punţi din lemn, iar locatia pare
desprinsă din poveşti, iar turiştii careo vizitează vor avea parte de tot ce le poate oferi
natura şi, dacă au noroc, vor vedea chiar animalele din pădure.
În poiana din Valea Iarului turiştii vor putea să aleagă unul din cele 14
corturi suspendate pe punţi din lemn, iar serile le pot petrece la un foc de tabără.
Ofertă cazare: 42 locuri.

Campingul din Valea Iarului. Foto: Luminița Tomescu

La distanță scurtă de orașul Uricani se află Stațiunea turistică de interes local
Straja, la 16 km, stațiune de iarnă ce poate oferii locuri de cazare în cele peste 200 de
cabane, pensiuni, vile și case de vacanță.

Structurile de primire din orașul Uricani sunt, în mare parte construcții noi,
realizate după anul 1998, iar ritmul de construire de noi locații este moderat.
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Analiza structurilor turistice de primire nu este completă și relevantă fără a
face referire la datele disponibile pe site-ul Ministerului Turismului.
3.2. Structuri de agreement
În analiza structurilor de agreement ale orașului, alături de componentele
aflate în propietate sau administrare publică, trebuie subliniată importanța dotărilor și
a serviciilor oferite de unitățile de cazare, de operatorii economic ice desfășoară
activități specifice turismului.
La momentul de față resursele antropice de care dispune orașul Uricani sunt:
parcurile, spațiile verzi, zona de promenadă, etc.
Crearea, amenajarea, păstrarea și întreținerea parcurilor și a spațiilor verzi
este, prin prisma acordată mediului și creării unui ambient o constantă a administrației
publice locale din ultimii ani, realizându-se astfel, datorită amplasării geografice,
imaginea unui oraș-parc amplasat într-un imens parc.
Toate parcurile din orașul Uricani au fost reabilitate / modernizate și echipate
cu mobilier urban nou (bănci și coșuri de gunoi), spații verzi, dotări pentru locurile de
joacă, alei pietonale și iluminat ecologic nocturn.

Parcul de aventură ”Cheile Negrului”
Frumoasa zonă a orașului Uricani nu poate fi descrisă decât prin superlative.
Aici laşi în urmă zgomotele şi forfota marilor oraşe, te scufunzi în tăcere, în meditaţie,
în pace. Între stânci cu forme de bătrâni străjeri cu barbă, printre jnepeni şi lacuri ce
oglindesc infinitul cerului, în frumoasele legende şi vechi obiceiuri, te regăseşti pe
tine. În acest loc mirific se află parcul de aventură ”Pârâul Negru”.
Suspendate deasupra Pârâului Negru, atelierele de echilibru (cum sunt scările
sau bârnele cu lanţuri), prinse în stâncă și tiroliana provoacă la curaj, într-un peisaj
mirific.
Lungimea totală a parcului este de 388m. Înălțimea maximă atinge 23,5m.
Parcul este împărțit în 3 secțiuni, pentru toate categoriile de vârstă și curaj. Toată
lumea este asigurată cu carabine, hamuri şi căşti de protecţie și este interzisă urcarea
pe poduri fără supraveghere și echipament corespunzător.

Parcul de aventură Pârâul Negrului. Foto: Pensiunea Retezat

Pe lângă atelierele suspendate din cadrul parcului turisti mai pot încerca
senzațiile date de cățărarea pe stâncă sau tiroliana. În apropierea parcului de
aventură se află o peșteră amenajată ce poate fi vizitată de turiști.
Tot în cadrul activităților parcului, turiști pot practica echitaţie sau plimbări
cu trăsura.
Echitaţia este un sport, dar, în acelaşi timp, şi o activitate recreativă, care
reuşeşte să-i deconecteze pe cei care au această pasiune. Poate fi învăţată la orice

vârstă, atât de adulţi cât şi de copii, care se lasă, astfel, cuceriţi de plăcerea de a urca
pe cal.
Traseul tematic ”Pădurea şi chiriaşii ei” a fost gândit și conceput pentru cei
mici, rezultând un traseu educativ – instructiv cu două trasee tematice create special în
care vă aşteaptă multe surprize, enigme, poveşti, legende şi întâlniri neaşteptate.
Traseul roşu
Durată traseu: 3 ore (mers normal); 4-5 ore (mers lejer, cu pauze). Dificultate medie.
Traseul albastru
Durată traseu: 1-2 ore. Dificultate mică.
Alte activități din cadrul parcului puse la dispoziția turiștilor sunt: piscina,
teren tenis, tubing, panou de cățărare, se pot închiria biciclete, iar pentru iubitorii
turismului montan pedestru se pot organiza la cere trasee turistice în munții
Retezat, Vâlcan sau Retezatul Mic.
3.3. Mediul On-Line
Dezvoltarea mediului de afaceri în turism este de o importanță vitală pentru
orașul Uricani, iar un factor important al acestei dezvoltări este interacțiunea
intreprinzătorilor din sfera turismului cu mediul on-line. Orașul Uricani are mai multe
site-uri de promovare și informare turistică cu un număr impresionant de vizitatori:


http://cnipturicani.ro/ - peste 103 500 vizitatori; acesabil și cu ajutorul
QR & Barecode;



http://turismuricani.ro/ - 42 098 vizitatori;



http://cheilebalomir.xhost.ro/ - 38 439 vizitatori;



https://www.facebook.com/VisitUricani/ - peste 10 000 000 vizitatori;



https://www.facebook.com/cnipt.uricani

* în luna Noiembrie 2018
** site-uri administrate de C.N.I.P.T. Uricani.

La acestea se adaugă site-urile din mediul privat ale administratorilor de vile,
cabane și pensiuni:


http://pensiunearetezat.ro/



http://cheile-butii.ro/



http://fishvalley.ro/



http://pensiuneamaia.ro/

3.4. Informaţii privind circulaţia turistică
Orașul Uricani este o localitate care dispune de ambianţă montană pitorească
şi nepoluantă, cu factori naturali de mediu, structuri turistice şi dotări specifice
realizării produsului turistic de tip montan.
Ca o consecinţă firească a tendinţelor cererii, determinarea domeniului turistic
montan are o semnificaţie deosebită în procesul de amenajare turistică a zonei
montane.
În conceperea şi dezvoltarea staţiunilor turistice, amenajarea traseelor turistice
pedestre şi crearea mijloacelor de acces spre acestea este coordonata strategică ce
trebuie apreciată ca având prioritate absolută.
Măsurarea fenomenului turistic și a particularităților acestuia se realizează cu
ajutorul unor indicatorii, rezultatul final fiind circulația turistică.
Numărul de turiști în funcție de sezon
1871

1432

Primăvara

1025

Vara
780

Toamna
Iarna

Grafic număr turiști în funcție de anotimp

Sezonalitatea reprezintă numărul de turiști ce au poposit în orașul Uricani, dar
și procentul acestora. Datele au fost obținute de la Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică Uricani și reprezintă numărul de vizitatori ai CNIPT Uricani.

Sezonalitate

Primăvara
20%

Iarna
28%

Toamna
15%

Vara
37%

Primăvara

Vara

Toamna

Iarna

Diagrama sezonalității în procente

Datele utilizate sunt pentru perioada 1 octombrie 2016 – 20 septembrie 2018.
Menționăm că un numărul foarte mare de turiști care tranzitează orașul
Uricani spre diferite locații aflate spre Vestul orașului, în special zona montană a
Retezatului și creasta Vestică a munților Vâlcan, și care folosesc ca mijloace de
transport autoturismele propri sau mijloacele de transport în comun, cunoscători ai
zonei sau ghidați de administratorii locațiilor de cazare, sau de sistemele de mavigare
GPS și care nu vizitează C.N.I.P.T. – ul pentru informații nu pot fi numărați, în
realitate presupunem că numărul acestora s-ar tripla.
3.5. Analiza SWOT
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este
descriptiv:
Strengths (puncte tari)
Weaknesses (puncte slabe)
Opportunities (oportunitati)
Threats (riscuri)
Aspectele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării
premergătoare si prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe,
punctelor tari, oportunităţilor si ameninţărilor.
Punctele tari se referă la mediul intern si reprezintă resursele si capacităţile de
care comunitatea dispune si care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi
similare.
Punctele slabe se referă la mediul intern si reprezintă resursele si capacităţile
insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.

Oportunităţile se referă la mediul extern si reprezintă suma evoluţiilor
favorabile ale mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de
diferite plecând de la schimbările legislative, integrarea europeană si posibilitatea
oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe
domenii de interes.
Ameninţările se referă la mediul extern si reprezintă evoluţii defavorabile ale
acestuia privite în ansamblu, care pot îmbrca forme extrem de diferite, plecând de a
schimbările de mentalitate, lacunele legislative si evoluţii economice negative sau
instabile care afectează capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe
care și le-a propus.
Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de
dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor si relaţiilor de
intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât si
realizările comunităţii analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană si
integrată a legăturilor dintre elementele pozitive și negative ale comunităţii. Unele
"oportunităţi" si "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" și "punctele slabe" ale
comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
TURISM
PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

Prezenţa elementelor naturale valoroase: 
Munţii Retezat (Parcul Naţional Retezat, cel mai

ce a afectat peisajul urban;

vechi şi mai mare parc național din ţară), Munţii 
Vâlcan, formaţiuni carstice, cascade, floră,
faună;


Singurul oraș poartă de intrare în Parcul


Mediu natural sănătos;



Regenerare naturală a mediului ca urmare 
punct fort ce urmează a fi exploatat;
tonic

-

de

campare

neamenajate

stimulent

Prezenţa resurselor antropice în zonă este
modestă;


puternic

aeroionizat negativ;


Spaţiilor
suficient;

a încetării actvităților din sectorul minier, un
Bioclimat

Slaba diversificare a structurilor de
primire turistică;





Infrastructura generală şi turistică slab
dezvoltată; lipsa utilităţilor în zonele turistice;



Naţional Retezat;

Dezvoltarea economică monoindustrială

Insuficienta valorificare a oportunităţilor
turismului rural;



Accesul către culmile muntoase care
înconjoară localitatea se face pe trasee marcate
aflate sub observaţia Serviciului Public Local 

Lipsa unor măsuri concrete şi a unor
parteneriate public-private care să aibă ca scop
dezvoltarea turismului;
Lipsa unui aeroport care să sprijine

circulaţia turistică în zonă şi în judeţul

Salvamont Uricani;
Reţea densă de poteci marcate, în cea mai



mare parte şi peste 25 de trasee turistice care
conduc spre cele mai pitoreşti locuri din masive;


Pot fi practicate numeroase forme de
turism ce se bazează pe natură: turism montan,
turism

de

aventură,

odihnă şi recreere,
turism

de week-end,

turism

de

speoturism,

cicloturism, drumeţii;
Dispune de potenţial pentru dezvoltarea



sporturilor de iarnă - Munţii Vâlcan - pe întreg
versantul nordic şi nord-estic , la peste 1400 m,
unde zăpada persistă 140-150 zile /an. Se
detaşează, în acest sens arealul Şarba-Oslea;
Existenţa unei reţele dense de drumuri



forestiere

(parte

modernizate)

şi

poteci

montane (parţial marcate şi amenajate), care
străbat masivele muntoase spre obiectivele
turistice sau domeniile schiabile de aici;
Dispune de potenţial pentru amenajarea



agrementului nautic: Valea de Peşti este
principalul pârâu care alimentează lacul de
acumulare cu acelaşi nume, lac cu o suprafaţă
de

cea

10 ha şi o

lungime de 3,3 km și

lacul format pe locul fostei cariere Câmpu lui
Neag, aflat în proprietatea Primăriei oraşului
Uricani;


Zona

dispune

de

potenţial

dezvoltarea sporturilor extreme

pentru

(alpinism,

parapantă) şi a turismului de aventură;


Potenţial

pentru

dezvoltarea

speo-

turismului- peşterile şi avenele se găsesc într-un
număr foarte mare, multe dintre ele nefiind nici
măcar explorate;


Potenţial pentru dezvoltarea ecoturismului;



Dispune de potenţial pentru dezvoltarea
turismului

industrial

(obiective tehnice,

patrimoniu industrial);


Multiculturalitatea zonei crează premisele

Hunedoara;

pentru

dezvoltarea

unui produs cultural

atractiv;


Zestrea etnografică a zonei cu elemente
păstrate din vremea dacilor; costumul popular
al,, momârlanilor,, este purtat şi astăzi în zi de
sărbătoare; podoabele din păr poartă şi acum
aceleaşi

nume

ca

în

vremea

romanilor,

manifestările folclorice tradiţionale cum ar fi:
nedeile, măsuratul oilor, ceremonialul de iarnă
al crailor, nunţile;


Un valoros fond cinegetic ( urs, capră
neagră, mistreţ, cocoş de munte) şi piscicol
(păstrăv, scobar, mreană, lipan),



Vecinătatea cu numeroase mărturii ale
istoriei şi culturii naţionale: cetatea de la Baniţa,
reşedinţa

romană

de

la

Ulpia

Traiana

Sarmisegetusa, cetăţile dacice de la Orăştie,
castelul Huniazilor, operele brâncuşiene de la
Târgu Jiu, mănăstirile de la Prislop şi Lainici;


Datorită

varietăţii

resurselor,

oraşul

Uricani are un potenţial turistic exploatabil pe
toată durata anului calendaristic, fiind afectat
într-o măsură mică de sezonalitate;


Existenţa,

la

nivelul

autorităţii,

a

iniţiativelor pentru dezvoltarea turismului;


Executarea

lucrărilor

de

reîmpăduriri,

decopleşiri şi degajări pentru redarea în circuitul
silvic a terenurilor exploatate.


Drumurile vicinale sunt de-a lungul văilor
și sunt majoritatea asfaltate sau în curs de
asfaltare ;



Existența liniilor electrice pe toate văile,
prin urmare toate locuințele sunt electrificate;



Existența surselor de apă potabilă;



Existenta unui Centru de Informare şi
Promovare Turistică;



Existența pe teritoriul administrativ al
orașului Uricani a două echipe Salvamont:
Salvamnont Uricani și Salvamont Valea Jiului.



În orașul Uricani își desfășoară activitatea
Clubul Alpin Valea Jiului, ONG ce derulează în
colaborare cu autoritățile locale mai multe
evenimente sportive ce atrag mii de turiști.

OPORTUNITĂŢI


Masterplan

de

punere

in

AMENINŢĂRI
valoare

a


resurselor turistice naturale;


Apropierea zonei de drumul european E79
şi apropierea de alte artere europene ca E68,
E8I, E60, constituie un factor favorizant în 



Apropierea de unele puncte de frontieră 

Îmbătrânirea demografică, datorată în

Migraţia

populaţiei

—

unul

prin care tranzitează importante fluxuri turistice

principalii factori care au

vestice şi care ar putea fi dirijate, în perspectivă,

scăderea numerică a populaţiei zonei;

unele

tradiţionale

pentru

România ca: Austria, Germania, Serbia, Croaţia,
Ungaria, sau cu o cerere de sporturi de iarnă
nesatisfăcută în ţările respective
Prezenţa liniei feroviare Filiaşi-Simeria
care pune în legătură zona cu magistralele
feroviare din sudul, centrul şi vestul ţării;
Poziţia

favorabilă

a

zonei

faţă

de

principalele zone cu potenţial turistic ridicat şi
care în viitor vor fi destinaţii certe pentru
turismul internaţional dar şi surse de turişti
pentru turismul propriu;
Instituţiile
preocupate

locale

de

şi

naţionale

ecologizare

sunt

perimetrelor

miniere care au fost închise, cu efecte benefice
asupra gradului de ocupare a forţei de muncă şi
a mediului ambiant;
Existenţa strategiei de dezvoltare locală,
judeţeană şi regională;

din

contribuit la

Pierderea identităţii şi a specificului
zonei, a tradiţiilor şi obiceiurilor;
Lipsa unor programe de reorientare şi
reprofesionalizare coerente pentru forţa de

Apropierea de principalele pieţe turistice
central-vestice,



Uricani;

populaţiei vârstnice;

calafat (rutier 160 km);



Hunedoara în dezvoltarea turismului în orașul

vedere turistic;

300 km), Moraviţa ( rutier, feroviar, 270 km), 



Județean

Consiliului

principal scăderii natalităţii şi creşterii ponderii

Vărsând (rutier 300 km), Curtici (feroviar, rutier



Neimplicarea

integrarea interregională europeană din punct de

spre această zonă: Nădlac (rutier 282 km), 



Nivelul scăzut al investiţiilor în turism;

muncă care ar creşte atractivitatea zonei pentru
investitori;



Existenţa de fonduri pentru investiţii în
turism (atât la nivel națonal cât şi european);



Amenajarea căilor de acces în zona
montană;



Dezvoltarea ecoturismului;



Existenţa
dezvoltare

a

unei

strategii

ecoturismului

naţionale
care

de

prevede

conservarea şi valorificarea ariilor naturale
protejate din zonă în vederea exploatării
acestora ca atracţii turistice;


Preţul scăzut al terenurilor comparativ cu
alte zone;



Posibilitatea

omologării

unor

produse

tradiţionale;


Dezvoltarea de activităţi culturale locale
care să promoveze tradiţiile şi zona;

Rezultat analiză
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8
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6

După realizarea analizei SWOT și aflarea punctajului observăm că orașul
Uricani are un punctaj mare la Puncte tari și Oportunități, iar Punctele slabe și
Amenințările pot fi reduse, chiar ar putea dispărea în timp.
3.6. Planuri de dezvoltare turistică în orașului Uricani
Orașul Uricani se dorește a fi un nou punct emergent de atracție turistică pe
harta României, o zonă de atracție în care turistul să simtă potențialul turistic și uman
al acestui prea puțin cunoscut colț de țară.
Preocuparea autorităților locale de a dezvolta turismul și a asigura servicii
sociale de calitate, dar și dezvoltarea resurselor antropice, se exprimă prin realizarea
mai multor proiecte importante pentru dezvoltarea viitoare a localității, cu impact
direct asupra ofertei turistice. Câteva din aceste proiecte se materializează în în
decursul anilor 2019 – 2020, iar altele se vor concretiza în viitorul apropiat.

Localitatea Uricani, împreună cu celelalte localități din Valea Jiului se bucură
de un număr mare de turiști, problema sezonalității turiștilor rămânând o preocupare
constantă.
Aqua Park Câmpu lui Neag (Proiect)
Prin acest proiect se intenționează amenajarea unui Aqua Park ce va oferii
turiștilor, dar și locuitorilor Depresiunii Petroșani, posibilitatea petrecerii timpului
liber.
Aqua Park-ul va fi împărțit în zone funcționale gândite în funcție de specificul
activităților desfășurate, atât pentru a separa activitățile zgomotoase de cele de
relaxare, cât și pentru a separa fluxurile de utilizatori cu interese diferite, dar
permițând totuși accesul facil între funcțiuni. În compartimentarea obiectivului s-a
ținut cont de tipul de utilizatori, aceștia fiind grupați în funcție de interese astfel:
1. Grupurile principale:
a. Familii și tineri activi/sportivi;
b. Vizitatori ai zonei de SPA & wellness.

2. Grupurile extinse:

a. Persoane care se distrează în apa;
b. Persoane interesate de starea lor de bine și de sănătate;
c. Persoane sociabile și cărora le plac ieșirile cu prietenii;
d. Persoane care urmăresc să petreacă timp de calitate și sunt atenți la toate
detaliile (siguranță, curățenie, mâncare și băutură etc.).
3. Grupurile hibride:
a. Familii cu copii mici dar care călătoresc alături de un grup extins de prieteni
cu care doresc să petreacă timp la SPA;
b. Cupluri de +50 ani care caută liniște și relaxare (poate turism cultural) dar
care doresc să se poată distra și alături de nepoti;
c. Tineri care caută acțiune și adrenalină dar care sunt puternic interesați și de
serviciile de wellness – poate după o drumeție obositoare.
Capacitatea fiecărei zone este corelată cu raportul intereselor vizitatorilor
preconizati, dar și cu timpul petrecut de fiecare categorie de vârstă, alocându-se zone
distincte pentru distracție, relaxare, wellness, fiecare dintre acestea având prevăzute o
mare varietate de activități pentru a asigura posibilități diverse de petrecere a
timpului, pe toată durata de vizitare.

Imagine proiect AquaPark Câmpu lui Neag

Centru de agreement Valea de brazi este un proiect al primăriei Uricani prin
care se dorește crearea unei zone de agrement destinată localnicilor din Orașul
Uricani, locuitorilor Văii Jiului, turiștilor și vizitatorilor zonei.
Centrul de agrement Valea de brazi este un proiect ambițios de regenerare
urbană a localității Uricani, ce va da o nouă imagine terenului industrial al fostei
Expoatări Miniere Valea de brazi, putând fi folosit în folosul comunității și a
turiștilor.

Aflat la 2 km distanță de orașul Uricani și la 10 km de orașul Lupeni, Centrul
de agrement Valea de brazi va funcționa pe tot timpul anului.

Schiță Centrul de agreement valea de brazi

Reamenajarea traseului Canionul și cascada Valea Mării
Aflat în faza de proiect, necesită modificări ale traseului turistic deoarece în
perioadele cu ploi abundente punțile și podețele amplasate dealungul cursului pârâului
Valea Mării sunt distruse de viituri.
Traseul spre Cascada Valea Mării prin Canionul cu acelaș nume este un traseu
cu frecventat în perioada de vară de foarte mulți turiști, fiind un traseu ușor accesibil.
Traseul cu o lungime de 3 km va fi refăcut, vor fi amplasate indicatoare informative și
va fi marcat.
Proiectul de reamenajare constă în repararea și întreținerea căii de acces și
vizitare a Canionului și Cascadei Valea Mării, dar și construirea unor podețe noi astfel
încât să nu mai fie distruse de viitură.
De asemenea sa luat în calcul realizarea unui circuit în care turistul să poată
vizita, Canionul, Cascada Mării și cascada Lazărul cu întoarcerea în punctual de
plecare.

Canionul și Cascada Valea Mării. Foto: Sorin Inel

Dezvoltare și amenajare pârtii schi sub Vf. Arcanu – este un proiect de viitor,
ce își propune amenajarea, dezvoltarea și expoatarea sporturilor albe în orașul
Uricani, o continuitate a liniei traseelor și pârtiilor din Valea Jiului și din împrejurimi:
Șureanu, Stațiunea de interes local Voineasa, Stațiunea de interes național Parâng,
Pasul Vâlcan și Stațiunea de interes local Straja.
Proiectul va putea fi demarat în următorii ani, după ce va fi finalizată
exploatarea materialului lemnos, curățarea și ecologizarea pantelor unde se vor
practica în mod organizat sporturile de iarnă.
Amenajare camping Poiana Mare – Poiana Mare este locul ideal pentru
petrecerea unui sfârșit de săptămă. În această zonă comunitatea din Uricani își
propune amenajarea unui camping.
Poiana Mare este locul frecventat de foarte mulți turiști de week end, ușor
accesibil, un punct important de campare și pentru turiști ce tranzitează munții
Retezat, acesta fiind pentru unii primul loc de campare înainte de a pleca în
traversarea Retezatului dacă au ales variante de urcare Uricani – Câmpu lui Neag, sau
ultima noapte de campare după ce au traversat munții Retezat dinspre Ohaba de sub
piatră – Cabana Pietrele – Lac Bucura.

Lampa minerului (monument) – un simbol al mineritului din Depresiunea
Petroșani se dorește a fi cel mai grandios proiect al Văii Jiului, ce va consta în
construirea unei lămpi de miner de dimensiuni mari (max. 10 m) ce va aduce aminte
de exploatarea huilei din subteran și efortul depus de mineri în perioada când
Uricaniul era un oraș minier.

Reamenajare, cosmetizare oraș Uricani
Orașul Uricani își promovează imaginea ca potențial reper turistic în regiunea
de Vest a României, prin mai multe transformări la care le-a angajat. Acțiunile
intreprinse în acest sens se înscriu în tendințele europene actuale, de reconfigurare a
imaginii urbane, de valorificare superioară a patrimoniului existent, într-o formulă
care să corespundă necesităților actuale ale comunității.

În prezentul proiect ”Regenerare urbană în orașul Uricani, județul
Hunedoara” vor fi reabilitate și cosmetizate 24 de clădiri din orașul Uricani,
finalitatea proiectului aducând o imagine nouă orașului, lucrările fiind începute din
anul 2018.
Amenajare parc promenadă Jiu – DN66A
Proiectul de execuție a parcului Jiu – DN 66A, început în toamna anului 2018,
va consta în amenajarea unui parc între cursul râului Jiul de Vest și zona nordică a
cartierului Bucura.
Prezentul proiect ”Regenerarea urbană a orașului Uricani, județul Hunedoara”
face parte din soluțiile de amenajare și reconversie a terenurilor abandonate
Amenajare – asfaltare drum acces Cabana Buta
Prin asfaltarea acestei căi de acces spre munții Retezat, va veni în
întâmpinarea turiștilor oferindu-le acces auto până la Cabana Buta, singura cabană
alpină funcțională din munții Retezat.
În prezent acest drum este întreținut de Primăria orașului Uricani, având o
lungime de 10 km.
Uricani – Oraș poartă de intrare în Parcul Național Retezat
Dezvoltarea turistică a orașului Uricani nu a putut fi realizată fără o imagine
simbol, un brand turistic al orașului Uricani. Această pictogramă și textul Uricani –
Oraș poartă de intrare în munții Retezat a fost depus la OSIM în vederea înregistrării,
verificării și depozitării.
Reabilitare DJ 672 C Valea de Pești – Cheile Sohodol
Începând cu primăvara anului 2018, Primăria orașului Uricani a amenajat și
întreținut parte din DJ 672C Valea de pești – Cheile Sohodol, drum communal ce face
legătura între orașul Uricani și comuna Runcu. Începând cu anul 2019 acesta urmează
a fi asfaltat de către Consiliul județean Hunedoara, realizându-se astfel o nouă
legătură rutieră cu județul Gorj și reducând distanța auto din orașul Uricani și până în
Stațiunea Bimilenară Băile Herculane la 130 km.
Dezvoltare zonă turistică Câmpu Mielului – Pârâul Ursului
Planurile de dezvoltare a orașului Uricani în sfera turismului cuprind două
zone aflate în Vestul localității, pentru care administrația locală a pregătit schițe
pentru planul urbanistic zonal, aceste zone fiind de interes odată cu finalizarea
lucrărilor de la DN 66A Orașul Uricani – Stațiunea Băile Herculane.

DN 66A
Controversatul DN 66A, finalizat pe teritoriul administrativ al orașului Uricani
va face legătura între stațiunile din Valea Jiului (Parâng și Straja), prin orașul Uricani
cu Stațiunea Bimilenară Băile Herculane. Momentan partea rutieră a acestui drum
național a fost finalizată pe teritoriul administrative al localității Uricani, rămânând a
se finaliza și ultimi 17 km din județul Caraș Severin.
Punct belvedere Masa tăcerii (poate e nevoie să fie redenumit)
Construită în anul 1970 la ieșire din localitatea Uricani, la altitudinea de 740
m, punctul Belvedere Masa Tăcerii este locul de unde vizitatorul are o imagine
panoramică a orașului Uricani, a munților Vâlcan și a microdepresiuni formată de Jiul
de vest, între Uricani și Valrea de Brazi.
În această locație vor fi amplasate: o balustradă, un panou ce va cuprinde o
hartă și informații despre zona turistică din localitatea Uricani și câteva bănci pentru
odihnă.

Concluzii
Bioclimatul în localitatea Uricani este un factor terapeutic natural dependent
de condițiile de relief, altitudine, parametri climatici și vegetație. Situarea localității la
altitudini ce încep de la 700 m face să fie cuprinsă în tipul ”bioclimatului tonic stimulent” corespunzător regiunilor de munte cu indicații terapeutice ce cuprind:
-

caracteristici climatice: temperature aerului, umiditatea aerului, durata
de strălucire a soarelui, dinamica atmosferică și poresiunea aerului,
presiunea parțială de oxigen;

-

indicii bioclimatice: confort termic, stress bioclimatic;

-

caracteristicile fizico – chimice: aeroionizarea, absența poluării
chimice și microbiologice.

Localitatea Uricani îndeplinește toate cerințele pentru atestarea ca stațiune
turistică de interes local, ea reprezentând o destinație turistică montană de calitate,
care corespunde standardelor Uniunii Europene în ceea ce privește furnizarea
produselor și serviciilor turistice. și se dorește a fi un promotor al dezvoltării
turismului durabil în Valea Jiului.
Conceptul de turism durabil a fost definit de Uniunea Internațională pentru
conservarea Naturii, Federația Mondială pentru Ocrotirea Naturii, Federația
Europeană a Parcurilor Naturale și Naționale ca fiind ”dezvoltarea tuturor formelor
de turism, managementul și marketing turistic care să respecte integritetea natursșă,
socială și economică a mediului cu asigurarea exploatării resurselor naturale și
culturale pentru generațiile viitoare”.
Turismul durabil permite dezvoltarea activităților recreaționale și turistice în
regiune, ținând cont de principiile de bază a dezvoltării durabile, care respectă mediul,
locuitorii, cultura și economia locală.
Organizația Mondială a Turismului (World Tourism Organization) definește
cele mai eficiente abordări pentru elaborarea strategiilor și politicilor pentru turism
durabil.
În acest sens trebuie luate în considerație cele 12 principii strategice necesare
pentru existența turismului durabil în localitatea Uricani:

1. Viabilitate economică – să asigure viabilitatea și competivitatea
destinațiilor și companiilor turistice, astfel încât acestea să se dezvolte și să
livreze beneficii pe termen lung;
2. Prosperitate locală – maximizarea contribuției turismului la prosperitatea
economică a localității Uricani, inclusive a procentului cheltuielilor
vizitatorilor reținute la nivel local;
3. Calitatea angajatorilor – întărirea numărului și calității locurilor de muncă
local create și susținute de sectorul turistic, inclusive nivelul sararial,
condițiile serviciilor și disponibilitatea pentru toată lumea, fără
discriminare;
4. Egalitate socială – să asigure o distribuție echitabilă și pe scară largă a
beneficiilor sociale și economice provenite din turism;
5. Satisfacerea vizitatorilor – să ofere o experiență satisfăcătoare și în
siguranță pentru vizitatori, fără discriminarea acestora;
6. Control local – să implice și să împuternicească comunitatea locală în
planificarea și luarea deciziilor în legătură cu managementul și dezvoltarea
turismului la nivel local;
7. Bunăstarea comunității – să mențină și să întărescă calitatea vieții în
comunitatea locală;
8. Prosperitate culturală – să respecte și să întărească moștenirea culturală,
cultura

autentică,

tradițiile

și

unicitatea

comunității

locale

(momârlănimea);
9. Integritatea fizică – să mențină și să întărească calitatea peisajelor
naturale, urbane și rurale, să evite degradarea fizică și vizuală a acestora;
10. Diversitatea biologică – să susțină conservarea ariilor naturale, a
habitatelor și a animalelor sălbatice, să minimalizeze deteriorarea acestora;
11. Eficientizarea resurselor – minimalizarea folosirii resurselor limitate ți
neregenerabile pentru dezvoltarea și utilizarea facilităților și serviciilor
turistce;
12. Înțelegere reciprocă, armonie, siguranță – diversitatea care există în
această lume ne unește și ne oferă ocazia de a cunoaște și experimenta pe
de-a-ntregul tot ce are mai bun cultura și comunitatea locală, practicând un
turism responsabil care respectă mediul, cultura, comunitățile locale și care

promovează beneficii socio-economice pentru toată comunitatea, lăsând
generațiilor viitoare acestă destinație turistică intactă și nealterată.
Toate aceste principii sunt aplicate la nivelul strategiei de dezvoltare turistică a
localității Uricani de către administrația publică locală, fiind prevăzute și în planurile
de urbanism și în programele de dezvoltare regională.

Documentul de față a fost elaborat de Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică Uricani în conformitate cu HG nr. 852/2008 pentru aprobarea
normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice în scopul protejării, conservării
și valorificării resurselor turistice a fost realizată Documentația pentru atestarea
stațiunii de interes local Uricani, a fost completată anexa criteriilor obligatorii de
atestarea stațiunilor de interes local și anexa criteriilor suplimentare.
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Potențial turistic în orașul Uricani
Potențial turistic
Antropic

Natural

Casa de cultură
Monumente

Munți

Lacuri antropice
Cariera de cuarț
Evenimente

Evenimente sportive

Muzee

Etno-folcloric

Tradiții, Obiceiuri
Parcuri
Punct belvedere
Stadion
Stânele

Troiță Nihil Sine Deo
Trei vârfuri
Parc Brâncuși
Statui țărani
Forme geomorfologice
Statui mineri
Masa tăcerii
Troița Tulișa
Troiță Crucea lui Neag
Cruce Șigleu
Cruce Poiana mare
Cruce Arcanu
Valea de pești
Câmpu lui Neag
Chei
Șigleu
Nedeie Câmpu lui
Neag
Nedeie Tulișa
Zilele orașului Uricani
1 Decembrie
Magia colindelor
RedBull Oslea Hiride
Hai la un grad
Retezat SkyRace
Cascade <5m
Oslea Ridge
Câmpușel Climbing
Festival
Casa amicii
Școala nr. 2
Pensiunea Retezat
Floare de colț
Românașii
Craii
Râuri
Momârlanii
Speologie
Nediele
8 parcuri
Arii protejate
Masa tăcerii
Minerul Uricani
Șigleu
Valomir
Scorota
Faună
Oslea
Floră
Tabel potențial turistic

Retezat
Vâlcan
Tulișa
Retezatul mic
Babe
Sfinx

Acvila
Chipuri de Urieși

Jiului de Vest
Valomir
Valea de brazi
Furului
Firizoni
Mării
Buții
Rostoveanu
Scorotei
Valomir
Sterminos
Androni
Lazăru
Valea Mării
Bulz
Haiducilor
Tecșa
Arsa
Jiul de Vest
peste 50 peșteri
< 300 m
Parcul Național
Retezat
Peștera Zeicului
Peștera Toplița
Peștera cu corali
19 specii
1040 specii

5 trasee
3 trasee
1 traseu
2 trasee
12
Firizoni
Valea Mării
Sturu
Câmpu lui Neag
Valea Mării
Valea Boului
Gârbovu
Pârâul Buhii
Calcar
Calcar
Calcar
Sediment
Sediment
Granit
Calcar
Calcar
Calcar
6m
12 m
5m
7m
5 - 32 m
12 m
18 m
16 m
6m
rafting, pescuit
neamenajate
Cat. II IUCN
Cat.III
Cat. III
Cat. III
protejate
protejate
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