
Fișa tehnică  

 

1. Denumirea 

rutei 
Ținutul Momârlanilor 

2. Tematica 

rutei 

- Cultură; 

- Etnografie; 

- Istorie; 

- Obiceiuri și tradiții; 

- Aventură.  

3. Descrierea 

obiectivelor 

turistice 

incluse în rută 

1. Denumire obiectiv: 

Peștera Bolii 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Depresiunea Petroșani 

45˚26’59” N 

23˚19’06” E 

Posibilități acces: 

DN 66 

Program: 

9 - 16 

Taxă de vizitare: 

15 lei 

Legendă: 

Peștera Bolii este cu adevărat un loc de legendă, poveștile șesute în jurul 

obiectivului turistic fiind fascinante pentru vizitatori. De la comorile ascunse 

de daci și apărate de năluci și până la o apariție misterioasă pe stânca peșterii, 

toate îi poartă pe vizitatori într-un basm. 
Sursa: Cronica Văii Jiului – Maximilian Gânju 

Fotografii: 

 
Autor:  

Asociația PetroAqua Petroșani 

 

 

 



 

2. Denumire obiectiv: 

Planeta Petrila și Casa memorială I.D. Sârbu 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Fosta Intreprindere de Exploatare a Huilei Petrila 

Cod LMI HD-II-a-A-21106 

45˚26’21” N 

23˚22’28” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

9 - 16 

Taxă de vizitare: 

5 lei 

Legendă: 

Petrila pare o altă planetă în lumea veștilor parcă preponderent șocante ale 

secolului XXI. Pare că în Petrila se petrec miracole ale artei contemporane, 

miracole care încheagă o mică comunitate locală și care îndeamnă la proiecte 

mari. Planeta Petrila se deosebește prin culoare, prin inițiativă, prin istorie 

locală, prin creativitate și prin curajul de a transforma utilitatea minelor de 

cărbuni din zonă în patrimoniu cultural. 

Situată în orașul Petrila, pe strada care îi poarta numele, Casa Memorială a lui 

I.D. Sârbu este îngrijită, începând cu 2010, de Fundația Culturală Condiția 

Română și artistul Ion Barbu. Împreună cu un grup de voluntari, Ion Barbu a 

dat culoare casei memoriale care, până în urmă cu câtiva ani, părea abandonată 

în uitare, printre câteva blocuri muncitorești. 

Fotografii: 

 
 



 
Autor:  

Ion Barbu 

 

3. Denumire obiectiv: 

Biserica de lemn a Sânionilor 

Cod LMI HD-II-m-B-03413 (RAN: 87004.02) 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Municipiul Petroșani - Cartier Dărănești 

45˚26’48” N 

23˚21’37” E 

Posibilități acces: 

Str. George Enescu 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Una din cele mai vechi și frumoase biserici de lemn al momârlanilor din 

Petroșani. 

Biserica Ortodoxă a Sânionilor din Lunca Jiului, este cea mai veche construcție 

din Petroșani care a rezistat trecerii timpului. 

În vechiul cimitir din cartierul Lunca Jiului (odinioară localitate distinctă) al 

municipiului Petroșani se înălța, până în anul 1788, o bisericuță din lemn cu 

hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Probabil acesta este edificiul 

menționat de comisia de conscriere din 1733 în dreptul localității „Dsejul 

Unguresk”; cele din 1750 și 1761-1762 îl asociază cu satul „Zsij Livedzen” sau 

„Szilivezes Livadzeny”, iar harta iosefină a Transilvaniei (1769-1773) cu 

„Livaseny”. Pe locul acelei biserici, pustiite de trecerea hoardelor otomane 

prin Pasul Vâlcan, a fost ridicat, după doi ani (inscripția româno-chirilică a 

unuia dintre clopot confirmă această datare: „Anul Domnului nostru Iisus 

Hristos”), un alt lăcaș de cult, înscris pe lista monumentelor istorice; cunoscută 

în prezent ca „biserica Sânonilor”, după numele de familie al ctitorilor, anume 

Sân, ctitoria figurează în tabelele conscripției din anii 1829-1831. Dezafectată 

cultului în 1940 (clopotele i-au fost transferate la noul lăcaș de cult 

din Livezeni), acesta face parte, tipologic, din grupul monumentelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1788
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfin%C8%9Bii_Arhangheli_Mihail_%C8%99i_Gavriil
https://ro.wikipedia.org/wiki/1733
https://ro.wikipedia.org/wiki/1750
https://ro.wikipedia.org/wiki/1761
https://ro.wikipedia.org/wiki/1762
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pasul_V%C3%A2lcan
https://ro.wikipedia.org/wiki/1829
https://ro.wikipedia.org/wiki/1831
https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/Livezeni


ecleziastice de plan dreptunghiular, cu absida decroșată, poligonală cu cinci 

laturi. Devenit neîncăpător, în anul 1872 edificiul a fost amplificat spre apus 

prin adăugarea unui pronaos rectangular și a unui privdor deschis, cu stâlpi 

sculptați. O altă intervenție, din anul 1931, a vizat înlocuirea învelitorii clasice 

de șiță cu alta din țiglă; tot atunci, turla clopotniței a fost acoperită cu tablă. 

În 1795, an menționat pe una din icoanele tâmplei, fusese executată valoroasa 

pictură a lăcașului, meșter zugrav fiind popa Simion din Pitești. 

În această străveche biserică, se mai păstrează și astăzi clopotul original 

(inscripționat cu anul montării în biserică, 1790), câteva icoane din aceeași 

perioadă și câteva cărți religioase tipărite în secolele XVII-XVIII. 
 

Fotografii: 

 
Autor:  

 

 

4. Denumire obiectiv: 

Cazinoul Funcționarilor în prezent Teatrul ”I.D. Sârbu” 

Cod LMI HD-II-m-B-03414 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Municipiul Petroșani – Centru Civic 

45˚25’09” N 

23˚22’12” E 

Posibilități acces: 

Str. Mihai Viteazu  Nr. 2 

Program: 

10 - 20 

Taxă de vizitare: 

În funcție de spectacol 

Legendă: 

Societatea Anonimă Română Petroşani construieşte în Colonia de Jos, înte anii 

1923-1925, Cazinoul muncitoresc din Petroşani. Clădirea, în suprafaţă de 1250 

mp, cuprinde o sală de festivităţi cu 400 de locuri, cu scenă încăpătoare, pentru 

reprezezentaţii artistice şi teatrale. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1872
https://ro.wikipedia.org/wiki/1931
https://ro.wikipedia.org/wiki/1795
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pite%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/1790


Pe scena acestui cazinou muncitoresc, se vor perinda în perioada interbelică, şi 

după, trupe de teatru din mai toate marile oraşe ale ţării. Aici va funcţiona, în 

urma deciziei de înfiinţare nr. 2555/23 iunie 1948, a Ministerului Artelor şi 

Informaţiilor, Teatrul Poporului, filiala Valea Jiului. Un an mai târziu, în 1949, 

titulatura oficială a instituţiei se schimbă în Teatrul de stat "Valea Jiului" 

Petroşani. 

În mai 1981 Teatrul de stat "Valea Jiului" se mută în actualul sediu (construit 

în 1905), care de-a lungul timpului a avut diverse funcţii: cazinou, casă de 

oaspeţi etc. Din 1981 pâna in 1983 clădirii i se adaugă un nou spaţiu adecvat 

activitaţii teatrale, sală de spectacole, culise, foaier... 

La 31 mai 1983, Teatrul de stat "Valea Jiului", inaugurează această „nouă” 

clădire, prezentând spectacolul cu care deschisese şi prima stagiune în 1948, 

"O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale, în regia lui Ion Simionescu. 

Este de amintit că în această perioadă, când se lucra la construcţia clădirii, 

teatrul a pregătit o serie de spectacole în foaier și sala de expoziţie.În 1991 

Teatrul de stat "Valea Jiului" îşi schimbă titulatura în Teatrul Dramatic "Ion D. 

Sirbu" Petroşani, aşa cum este cunoscut astăzi. 

Fotografii: 

 
Autor 

Societatea Anonimă Română Petroşani 

 

 

5. Denumire obiectiv: 

Restaurant Belle Epoque 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Municipiul Petroșani – Colonie 

45˚25’20” N 

23˚21’47” E 

Posibilități acces: 

Str. Grivița Roșie  Nr. 36 

Program: 

10 - 22 



Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

 “La Belle Epoque” este locaţia unde parfumul secolelor trecute nu a ieşit din 

actualitate, fiind sub semnul rafinamentului şi eleganţei. 

 Probabil că fiecare loc are o poveste, dar depinde doar de cei care o cunosc 

dacă pot să-i păstreze parfumul..... 

Cazinoul Muncitoresc din municipiul Petroşani , azi  restaurantul La Belle 

Epoque 

Amplasată în colonia de jos a Petroşaniului, clădirea fostului Cazinou 

Muncitoresc a început să fie construită în anul 1923, având în dotare o sală de 

spectacole cu 500 de locuri, o bibliotecă cu 1.400 de volume, un restaurant şi o 

sufragerie. După o reprezentaţie de probă, cu o proiecţie cinematografică 

derulată în ziua de 31 octombrie 1925, Cazinoul a intrat în uz o zi mai târziu, 

pe 1 noiembrie 1925, cu un mare bal la care au fost prezenţi şi reprezentanţii 

Societăţii Miniere “Petroşani”. În anul 1938 în clădirea Cazinoului funcţiona 

cel mai performant cinematograf din provincie, acesta fiind dotat cu un aparat 

de proiecţie pentru film sonor, marca “Thorderson L. M. Chicago”, al doilea 

din ţară după cel de la Cinematograful “ARO” din Bucureşti. 

Pe scena acestui cazinou muncitoresc, se vor perinda în perioada interbelică, şi 

după, numeroase trupe de teatru, mari personalităţi artistice de prim rang,  cum 

ar fi: Constantin Nottara, Constantin Tănase şi George Enescu. 

În 1949, titulatura oficială a instituţiei se schimbă în Teatrul de stat "Valea 

Jiului" Petroşani. 

În Colonia de Jos a Petroşaniului a răsunat cândva vioara vrăjită a marelui 

cântăreţ al ţării şi al lumii, George Enescu 

Concertul lui Enescu – relatat de presa locală din 1929: 

„În seara zilei de 17 noiembrie, publicul a avut prilejul să asculte, în sala 

Cazinoului Muncitoresc din Petroşani, pe marele maestru şi renumitul violonist 

George Enescu. Publicul, venit în număr mare, din toată regiunea Văii Jiului, a 

trăit câteva momente înălţătoare şi a rămas pe deplin mulţumit de concertul la 

care a luat parte. 

Din Stradivarius-ul său, maestrul dădea, cu atingeri de arcuş, drumul la îngeri 

nevăzuţi ce înscria în sală şi în sufletele spectatorilor note ireale, sosite din 

infinitul geniu. Toţi românii din Valea Jiului au răspuns ca unul la apel. În 

timpul concertului, ca nişte copii cuminţi, au fost numai urechi. De aceea, 

apropierea sfârşitului concertului îi strângea inima fiecăruia de părere de rău.” 

Fotografii: 



 
Autor: 

Restaurantul Belle Epoque 

 

 

6. Denumire obiectiv: 

Muzeul Mineritului Petroșani 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Municipiul Petroșani 

45˚24’59” N 

23˚22’16” E 

Posibilități acces: 

Str. Nicolae Bălcescu Nr. 2 

Program: 

9 -16 

Taxă de vizitare: 

10 lei 

Legendă: 

Muzeul Mineritului din Petroşani se află pe lista unică a edificiilor de cultură 

minieră, deținând o comoară deosebită a universului subteran. E singurul loc 

unde găsim informații și exponate referitoare la tehnica minieră a cărbunelui și 

istoria mineritului de pe Valea Jiului. De asemenea, expozițiile de numismatică 

sunt și ele reprezentative pentru acest muzeu, alături de cele peste 4.000 de 

exemplare din cadrul acestuia. Muzeul a fost inaugurat în ziua de 4 august 

1961. Dat fiind faptul că spațiul era prea mic, după cinci ani a fost mutat într-

un sediu nou, unde îl găsim și astăzi. În toamna anului 1970 ia ființă și prima 

secție de Numismatică din țară, tot în cadrul acestuia. De remarcat este că se 

implică activ în viața comunității, organizând evenimente și activități culturale, 

în special pentru tineri.  

Fotografii: 



 
Autor:  

Primăria Petroșani 

 

7. Denumire obiectiv: 

Universitatea din Petroșani 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Municipiul Petroșani 

45˚25’11” N 

23˚22’34” E 

Posibilități acces: 

Str. Universității 

Program: 

9 - 17 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Universitatea din Petroșani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind 

continuatoarea „Școalei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură” care a 

funcționat în București din anul 1864, iar din anul 1948 la Petroșani pentru 

început sub numele de Institutul Cărbunelui. După anul 1990, prin 

diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din 

Petroșani a devenit Universitatea Tehnică (1991) iar mai apoi Universitatea din 

Petroșani (1995). Având drept fundament această puternică tradiție universitară 

și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, Universitatea noastră 

asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă 

calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate 

formele de învățământ. Formarea profesională a specialiștilor se realizează în 

cadrul a trei facultăți : Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică și 



Electrică și Facultatea de Științe. 

Din anul 1948 și până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit peste 

40.000 de ingineri, subingineri, economiști, sociologi, matematicieni sau 

institutori. În Universitatea noastră se pregătesc peste 3200 de studenți, 

masteranzi și doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 140 de cadre 

didactice. Pregătirea doctorală este asigurată de 30 de conducători științifici, 

personalități recunoscute în țară și pe plan mondial. Pregătirea solidă dobândită 

a absolvenților le-a oferit posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la 

condițiile și metodele de lucru din alte țări cum ar fi SUA, Canada, Germania, 

Franța, Italia, Spania, Israel dar și de pe alte continente ca America de Sud, 

Africa sau Asia. Pretutindeni, absolvenții formați la Universitatea din Petroșani 

sunt cotați printre profesioniștii buni ai ramurilor în care activează. 

Fotografii: 

 
Autor:  

Universitatea din Petroșani 

 

 

8. Denumire obiectiv: 

Muzeul Momârlanului 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45˚24’45” N 

23˚22’53” E 

Posibilități acces: 

Strada Slătinioara 

Program: 

9 - 16 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Urmele momârlanilor mai sunt păstrate în două muzee din Petroşani, două case 

autentice, vechi de peste 200 de ani. Aici, uneltele tradiţionale şi obiectele 

patrimoniale, donate de familii momârlăneşti, sunt expuse spre interesul 

turiştilor, dar şi al localnicilor, momârlanii fiind un subiect prea puţin abordat 

chiar şi în zonă. 

Fotografii: 



 
Autor:  

Familia Mălinesc 

 

9. Denumire obiectiv: 

Muzeul Instalatorului Român 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Municipiul Petroșani 

45˚25’58” N 

23˚22’24” E 

Posibilități acces: 

Str. Gen. Dragalina Nr. 2 

Program: 

9 - 16 

Taxă de vizitare: 

Donație 

Legendă: 

Muzeul Instalatorului Român Poate fi vizitat în fiecare zi pe Strada General 

Dragalina din Petroșani, în spatele primăriei. Nu există un program de vizită, 

dar cei interesați pot apela la numărul de telefon afișat pe poartă iar unul dintre 

administratorii muzeului vor veni să îi deschidă și să îi ghideze prin muzeu. 

(0720 572 084) 

Fotografii: 

 
Autor:  

Ion Barbu 

 

https://www.google.ro/search?safe=active&bih=666&biw=1536&hl=ro&sxsrf=ALeKk01HregTFd6sBsUF2c2Jg41exBjPdg%3A1614255969195&ei=YZc3YLnAC5GcUsflhNAL&q=muzeul+instalatorului+roman&oq=muzeul+instalatorului+roman&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyAggmOgoIABDHARCvARBDOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6AgguOgIIADoICC4QsQMQgwE6DQgAELEDEMcBEK8BEEM6CAgAEMcBEK8BOgsIABCxAxDHARCvAToLCAAQxwEQrwEQywE6BggAEBYQHlCpEFj9O2C3P2gAcAB4AIABtAKIAdofkgEIMC4xOS40LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj59PqMhIXvAhURjhQKHccyAboQ4dUDCA0&uact=5


 

10. Denumire obiectiv: 

Biserica Romano-Catolică din Vulcan 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Municipiul Vulcan 

45˚22’35” N 

23˚17’02” E 

Posibilități acces: 

Centură Vulcan 

Str. N. Titulescu Nr. 8 

Program: 

9 - 16 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Biserica romano-catolică din Vulcan a fost construită în urmă cu 110 ani de 

către enoriașii romano-catolici ai Vulcanului 

Fotografii: 

 
Autor:  

Episcopia Catolică 

 

 

11. Denumire obiectiv: 

Grup statuar Lupeni 29 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Parcul de la Spitalul municipalLupeni 

45˚22’35” N 

23˚17’02” E 



Posibilități acces: 

Bulevardul Păcii 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Legendă: 

Statuia “Lupeni ’29” realizată de sculptorul Ion Irimescu este un important 

punct de reper pentru municipiul Lupeni. 

Fotografii: 

 
Autor:  

Sculptorul Ion Irimescu 

 

 

12. Denumire obiectiv: 

Palatul cultural din Lupeni 

HD-II-m-B-03362 

(RAN: 87068.02) 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Centrul vechi 

45˚21’25” N 

23˚13’24” E 

Posibilități acces: 

Strada Bărbăteni Nr. 70 A 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Palatul Cultural Lupeni, numit în perioada interbelică Teatrul Miner, a fost 

construit la inițiativa Regelui Ferdinand I, de către Societatea Anonimă 

Română „Lupeni”. Din anul dării în folosință, 1927  și până în 1948, aici au 

concertat diferite orchestre camerale și simfonice, atât din țară cât și din 

străinătate, iar pe scenă au jucat mari maeștri ai dramaturgiei românești. Dupã 

1948 a funcționat ca și cinematograf, geamurile sălii de spectacole fiind zidite 

cu cărămidă, iar la balcon s-au făcut modificãri de-a lungul timpului pentru 

amenajarea unui aparat de video-proiecție. Deși proiectată după Sala de aur a 



Filarmonicii din Viena, sala de spectacole a fost modificată, scaunele fiind 

ridicate, dând aspectul unui amfiteatru. De-a lungul vremii i s-au date mai 

multe denumiri după regimurile politice care s-au perindat la conducerea țării, 

de la denumirea initială de Teatru Minier, trecând în 1948 la numele de Palat al 

Muncitorilor, iar de prin anii 70 fiind numit Palatul Cultural “Minerul”.  După 

1990 nu a mai existat niciun interes al conducerii minei Lupeni, în posesia 

căreia se afla din 1948, de a-l mai îngriji. În prezent Palatul Cultural Lupeni a 

fost readus la strălucirea de odinioară, deveni un centru cultural authentic. 

Fotografii: 

 
Autor:  

Primăria municipiului Lupeni 

 

 

13. Denumire obiectiv: 

Galeria de artă Iosif Tellman - Lupeni 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Cartier Bărbăteni – Bulevardul Păcii 

45˚20’39” N 

23˚11’07” E 

Posibilități acces: 

Bulevardul Păcii – Cartier Bărbăteni 

Program: 

9 - 16 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Galeria de Artă „Iosif Tellman” este locul unde au loc prezentări de pictură, 

caricaturi sau se expun obiecte de artizanat. Majoritatea activităților se 

desfășoară în preajma sărbătorilor pascale sau a sărbătorilor de iarnă. 

Galeria de Artă „Iosif Tellman” este important pentru artiștii plastici locali, 

aceștia putând organiza diferite evenimente cultural și vernisaje de artă. 

Fotografii: 



 
Autor:  

Primăria Municipiului Lupeni 

 

14. Denumire obiectiv: 

Biserica de lemn ”Pogorârea Sf. Duh” Bărbăteni 

HD-II-m-B-03362 

(RAN: 87068.02) 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Cartier Bărbăteni 

45˚20’42” N 

23˚11’01” E 

Posibilități acces: 

Strada Bărbăteni Nr. 70 A 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

A fost ctitorită în sec. XVIII 

Fotografii: 



 
Autor:  

Primăria municipiului Lupeni 

 

 

15. Denumire obiectiv: 

Biserica de lemn ”Înălțarea Domnului” din Bulzu 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45˚20’20” N 

23˚08’30” E 

Posibilități acces: 

Strada Bulzu Nr. 102 

DN 66A 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

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 sfi nţit la 27 mai 

1982 – cu hramul Înălţarea Domnului. 

Biserica dispune de cărți de valoare istorică, precum ”Evanghelia” tipărită la 



Blaj în anul 1817, ”Octoihul” tipărit tot la Blaj în anul 1825, ”Apostol” – Blaj 

1802 
Sursa: bisericivj.ro  

Fotografii: 

 
Autor:  

BisericiVJ 

 

16. Denumire obiectiv: 

Muzeul şcolar de etnografie  şi istorie locală “Mesajul Străbunilor” 
Amplasament din punct de vedere geografic: 

Șc. Gen. Nr. 2 Uricani 

45˚19’53” N 

23˚07’35” E 

Cartier Bucura 

Posibilități acces: 

Bd. Muncii 

Program: 

La cerere. Contact Prof. Petre Udrea  

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Dincolo de activitatea didactică la clasă, un grup de profesori au întreprins o 

serie de activităţi educative şi extraşcolare, menite să sprijine formarea a 

generaţii de copii şi tineri, cunoaşterea istoriei locale, valorifi carea tradiţiilor şi 

tocmai datorită acestor preocupări au reuşit să constituie o instituţie culturală, 

un muzeu şcolar prin care să prezinte celor interesaţi tradiţiile şi obiceiurile 

zonei. 

Preocupările pentru colectarea obiectelor muzeale au început în anul 1978, în 

Casa de Copii Şcolari Uricani, când grupul de profesori a primit ca sarcină să 

realizeze un proiect despre istoria şi obiceiurile tradiţionale din zona Văii 

Jiului. Pentru că la momentul respectiv nu exista o bază de date despre 



populaţia, obiceiurile şi istoria locală, s-a început strângerea diferitelor obiecte, 

documente, fotografi i, îmbrăcăminte, picturi şi icoane. Din lipsă de spaţiu s-au 

depozitat iniţial în locuinţa unui profesor, până la fi nalizarea proiectului. 

Prima expoziţie a avut loc în anul 1980, succesul şi felicitările primite pentru 

iniţiativă îndemnându-i să persevereze în proiectul realizării unui muzeu despre 

locuitorii şi obiceiurile Văii Jiului (proiect care s-a concretizat în anii 

următori). 

Din februarie 2002, muzeul a fost transferat în incinta Şcolii Generale Nr. 2 

Uricani, sub denumirea de Muzeul şcolar de etnografi e şi istorie locală 

“Mesajul Străbunilor”, funcţionând în noul sediu de aproximativ 11 ani. 

În toată această perioadă muzeul a fost vizitat de persoane de toate vârstele, 

individuali sau grupuri organizate din ţară sau prin intermediul unor asociaţii – 

chiar şi din ţări precum Italia, Suedia, Austria, Germania, Turcia etc. 

Dorinţa mare a acestui grup inimos de profesori este acum să găsească un 

spaţiu mai mare pentru muzeu (având în vedere că exponatele sunt totuşi 

înghesuite în sala de clasă în care funcţionează muzeul) însă tot sub egida 

şcolii.generale. 

Fotografii: 

 
Autor:  

Prof. Petre Udrea  

 

17. Denumire obiectiv: 

Casa Amicii 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani 

45˚19’58” N 

23˚07’24” E 

Posibilități acces: 

Aleea Teilor 34 

Program: 

08 - 22 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 



Colecție privată a omului de afaceri Costel Stanci ce cuprinde obiecte 

colecționate de la locuitorii orașului Uricani. 

Colecție particulară 

Fotografii: 

 
Autor:  

Costel Stanci 

 

Denumire obiectiv: 

 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

 

Posibilități acces: 

 

Program: 

9 - 16 

Taxă de vizitare: 

??? 

Legendă: 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

 

 

18. Denumire obiectiv: 

Parcul Brâncuși 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Vechi 

45˚19’47” N 

23˚07’01” E 

Posibilități acces: 

Strada Republicii 

Program: 

Non-stop 



Taxă de vizitare: 

NU 

Legendă: 

Parc de agrement și odihnă situat în cartierul Orașul Vechi unde pot fi văzute 

două reproduceri ale celebrelor opere ale lui Brâncuși: Poarta și Masa tăcerii. 

Fotografii: 

 
Autor:  

Primăria Orașului Uricani 

 

19. Denumire obiectiv: 

Claia lui Preda (babă – formațiune geomorfologică) 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Râul Jiul de Vest 

45˚19’45” N 

23˚07’07” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

NU 

Legendă: 

În decursul zecilor de mii de ani, Jiul de vest a modelat malurile înalte ale 

piemontului din bazinul superior al Jiului, rezultatul fiind diferite formațiuni 

stâncoase care au dat frâu liber imaginației locuitorilor, astfel apărând diverse 

legende locale. 

Una din poveștile noastre locale este dedicată monolitului aflat în mijlocul 

râului Jiul de vest, cunoscut și cu denumirea de ”Claia lui Preda”. 

Acest monolit a avut o utilitate economică, datorită amplasării lui în mijlocul 

cursului Jiului de vest s-a putut amenaja o greblă de lemne, adică un dig care 

lăsa apa să trecă și reținea lemnul transportat de apa Jiului de către localnici 

prin plutărit sălbatic. Se mai văd și astăzi scobiturile realizate în stâncă unde 



erau introduce grinzile greblei. Lemnul se scotea din apă, după care era 

încărcat în care și transportat la Lupeni. 

Înaintea construirii orașului Uricani, și a nume a primului cartier ”Orașul 

vechi”, tot acel teren era împărțit de familiile Șandru, Stanci și Preda, o mică 

comunitate ce se ocupa cu creșterea animalelor, agricultura și deținea grebla de 

lemne. 

Povestea noastră se rezumă doar la unul din membrii familiei Preda, Petru 

Preda, bărbat zdravăn, în floarea vărstei, care făgăduia și nu se ținea de făgadă 

și harnic de-l întreceau toți trântorii de albine, dar mare iubitor rătiu (țuică). 

Revenit de la cătănie, din oastea austro-ungară, cu care a mărșăluit prin 

Europa, s-a scufundat în pierderea timpului și la degustarea rătiului, refuzând 

să mai lucreze ceva. 

Astfel, locuitorii sătui de făgăduielile ce le făcea au scos vorba că: 

”Petre Preda nu a făcut nimic toată viața lui, doar o singură claie și aia-i în 

mijlocul Jiului, dar care rezistă peste ani și nu o fură nimeni” 

Aflat în mijlocul Jiului de vest monolitul ”Claia lui Preda” poate fi văzut pe 

podul ce traverseaz Jiul de vest ce desparte orașul Uricani în două cartiere: 

Orașul Vechi și Orașul Nou (Bucura). 
Sursa: CNIPTUricani 

Fotografii: 

 
Autor:  

CNIPT Uricani 

 

20. Denumire obiectiv: 

Cascada Firizoni (cascadă, babă, sfinx) 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

DN 66A 

45˚19’58” N 

23˚07’41” E 



Posibilități acces: 

Potecă turistică tematică cu acces pedestru (150 m) 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Scurte chei dezvoltate în piemontul sudic al munților Tulișa de către pârâul 

Firizoni prin erodarea sedimentelor. În acest loc mai sunt vizibile un sfinx, o 

babă, iar în apropiere se află cascada Oproni.Se află localizată în apropierea 

DN 66A în localitatea Valea de brazi, la o distanță de 4,5 km de orașul Uricani. 

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

chei dezvoltate și formate în sedimentul piemontului nordic al Depresiunii 

Petroșani  de cursul de apă al pârâului Firizoni. Cheile au o înălțime mică, 

aproximativ 30 m, o lungime de aproximativ 100 m și se închid cu Cascada 

Firizoni, o cădere de apă de 12 m înălțime. 

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

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

cădere de apă de 6 m.                                                                      

Fotografii: 

 
Autor:  

Primăria Uricani 

C.N.I.P.T. Uricani 

 

 

21. Denumire obiectiv: 

Lacul și Mânăstirea de la Câmpu lui Neag  

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Câmpu lui Neag 

45˚18’21” N 

23˚02’37” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 



Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Se află situate lângă DN 66A în satul Câmpu lui Neag. Lacul de la Câmpul lui 

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

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

Fotografii: 

 
 

 
Autor:  

Primăria Uricani 

CNIPT Uricani 

 

 

22. Denumire obiectiv: 

Muzeul satului momârlănesc de la Câmpu lui Neag 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Satul Câmpu lui Neag 

45˚17’44” N 

23˚00’17” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 



Program: 

10 – 18  

Taxă de vizitare: 

NU 

Legendă: 

Înscriindu-se în sistemul tradiţional de construcţii, cu pereţii din bârne  de brad, 

cu prispă mare la intrare, podele din scândură jeluită şi un puternic iz de lemn 

de brad, Muzeul satului momârlănesc de la Câmpu lui Neag este un 

important element de arhitectură locală autentică, specific peisajului rural 

caracteristic comunităților momârlăneşti. 

Uşor de localizat, accesul realizându-se pe ruta Dn 66A Uricani – Valea de 

Brazi – Câmpu lui Neag – Buta Sat, aflat în administrarea Pensiunii Retezat, şi 

deschis din luna mai a anului 2017, muzeul îşi deschide uşile în faţa 

vizitatorilor zilnic.  

Inventarul gospodăresc cuprinde vase din lemn pentru lapte şi apă, sărăriţe, 

cauce şi vase de lut. Textilele de casa – lepedeiele de cânepa, ţoluri de lâna, 

pricoiţe, ştergare de icoană – înviorează cadrul interior de locuire. Mobilierul 

este foarte simplu, lucrat de vechi meşteri locali, iar în piesele portuluii 

tradiţional expuse în interior se remarca simplitatea şi frumuseţea portului 

tradiţional momârlănesc.  

În vasta colecţie se pot observa multitudinea de obiecte folosite în gospodăriile 

momârlanilor, colecţionate de la diverşi meşteri locali: fus pentru lână, râzboi 

de ţesut, rindele, felinare, putinei, tocilă, şiştare, bădâniu şi bătător pentru 

obţinerea untului dar şi multe alte obiecte ce au fost folosite de localnici.  

Vizitarea muzeului  va lăsa turistului amintiri plăcute despre trecutul, tradiţiile 

şi obiceiurile momârlanilor, iar pentru satisfacerea deplină a vizitatorului, 

acesta poate încerca gustări din bucătăria tradiţională ce poate fi servită la 

Pensiunea Retezat. 

Fotografii: 

 
Autor:  

Pensiunea Retezat 

 

 

23. Denumire obiectiv: 

Parcul de aventură ”Pârâul Negrului” (parc aventură, tiroliană, peșteră 



amenajată, potecă turistică tematică) 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Câmpu lui Neag, Buta sat 

45˚17’44” N 

23˚00’17” E 

Posibilități acces:  

DN 66A 

Program: 

9 - 16 

Taxă de vizitare: 

50 lei/oră 

Legendă: 

Parc de aventură ded 

Fotografii: 

 
Alte oferte: 

Plimbare cu calul în manej, cu însoțitor: 

- 20 lei/persoană/10 minute 

Plimbare cu trăsura (5 locuri): 30 minute - 25 lei/persoană. Minim 4 persoane. 

Piscina: 

Adulţi - 25 lei intrarea (de Luni până Duminică), gratuit pentru turiştii cazaţi la 

pensiune. 

Copii (sub 14 ani)- 15 lei intrarea (de Luni până Duminică), gratuit pentru 

turiştii cazaţi la noi. 

Parcul de aventură pentru copii: 25 lei/oră/copil, 

Teren fotbal/tenis: 30 lei/oră, gratuit pentru turiştii cazaţi la pensiune. 

Tubing: 20 lei/oră/colac. 

Cățărare panou: 10 lei/două urcări. 

Traseu tematic, cu însoţitor: 

- 10 lei/copil, 

- 15 lei/adult, 

Parcul de aventură Părăul Negru: 



- 50 lei/oră/persoană 

Începând cu luna septembrie, accesul în Parcurile de Aventurā sa va face doar 

pe bazā de programare. Grupul trebuie sa fie de minim 10 persoane! Detalii la 

telefon: 0761 609 079 

Trasee turistice în Retezatul Mic, însoţiţi de ghid autorizat: 

- grupuri peste 10 persoane: 75 lei / persoană / traseu, 

- grupuri între 4 şi 10 persoane: 100 lei / persoană / traseu. 

Autor:  

Comexim ”R” 

Pensiunea Retezat 

 

 

24. Denumire obiectiv: 

Obiceiuri și tradiții în Depresiunea Petroșani – Valea Jiului  

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiului 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Perioada sărbătorilor de iarnă, cât și a sărbătorilor pascale  

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Municipiile și orașele Depresiunii Petroșani: Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni, 

Uricani și satele avute în subordine abundă de obiceiuri și tradiții, atât în 

perioada sărbătorilor de iarnă cât și a sărbătorilor pascale. Amintim: Craii, 

Colindele, Viflaimul, Capra, Plugușorul, Pițărăii, Turca și mersul cu udatul. 

 
De asemenea sunt vestite sărbătorile câmpenești - nedeile, prea puțin 

cunoscutela nivel național (Nedeia de la Câmpu lui Neag, Nedeia de pe 

muntele Tulișa). 

 



 
 

Eveniment aparte, dar sărbătorit de către localnicii din mediul rural 

(momârlanii) este ”Urcatul oilor la munte și măsuratul laptelui”. 

 
Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

4. Lungimea 

totală a rutei: 

45 km 

 

5. Durata: 2 - 3 zile 

6. Beneficiari 

(grupuri - 

țintă) 

Ruta ”Ținutul Momârlanilor” se adresează deopotrivă turiștilor din țară și din 

străinătate, care îşi doresc să descopere îndeaproape zona turistică a 

Depresiunii Petroșani – Valea Jiului, arta tradiţională şi obiceiurile 

momârlănești specifice Depresiunii Petroșani, turiștilor care își doresc să 



cunoască Ținutul Momârlanilor, dar şi etnologilor, muzeografilor, specialiştilor 

în domeniul geografiei, geologiei, etnografiei, culegătorilor de folclor și celor 

care doresc să cunoscă istoria locurilor şi preţioasa moştenire culturală a Văii 

Jiului. 

7. Descrierea 

rutei Ruta turistică ”Ținutul Momârlanilor” a început într-o sâmbătă la ora 9 a.m. 

când treceam pragul Peşterii Bolii. Peştera Bolii oferă un spectacol de lumină 

şi culoare impresionant. Lăsată în paragină şi ţinută departe de vizitatori timp 

de zeci de ani, Peştera Bolii a fost resuscitată din punct de vedere turistic 

de Serviciul Public Salvamont Lupeni şi Asociaţia Petroaqua Petroşani.  

 

Galeriile au fost iluminate şi au fost construite poduri peste pârâul Jupâneasa, 

iar acum turiştii pot admira în voie decorul de pe pereţii grotei. Desenele 

rupestre care seamănă izbitor cu cele cu cele de la Lascaux sau Altamira, 

decorează pereţii de calcar. De la ghid am aflat legenda peşterii, despre aurul 

ascuns aici de pe vremea dacilor şi faptul că Peştera Bolii a fost folosită drept 

platou de filmări în urmă cu ani buni. Se află la 6 km de oraşul Petroşani. 

 A doua oprire a fost în oraşul Petrila la Planeta Petrila. Petrila pare o altă 

planetă în lumea veștilor parcă preponderent șocante ale secolului XXI. Pare că 

în Petrila se petrec miracole ale artei contemporane, miracole care încheagă o 

mică comunitate locală și care îndeamnă la proiecte mari. Planeta Petrila se 

deosebește prin culoare, prin inițiativă, prin istorie locală, prin creativitate și 

prin curajul de a transforma utilitatea minelor de cărbuni din zonă în 

patrimoniu cultural. 

La ora 13 suntem pe pragul Muzeului Mineritului din Petroşani.  



 

Unic în felul lui, este singurul edificiu de cultură minieră din ţară, locul unde 

cu adevărat poţi cunoaşte istoria mineritului din Depresiunea Petroşani. Aici 

am descoperit un omagiu adus truditorilor din subteran printr-o expoziţie 

încremenită în timp, un spaţiu uitat în trecutul istoriei Văii Jiului. Am simţit 

acel gust unic de muzeu în care, expoziţia învechită, prezentată cel mai 

probabil în forma în care era şi la înfiinţarea acestuia din anul 1962, mă aştepta. 

Vizitându-l am simţit că trăiesc vieţile minerilor ce exploatau cărbunele în 

subteran prin metode rudimentare şi mi-am imaginat pericolul trăit de aceşti 

super eroi ai exploatării cărbunelui din subteran.  

 

A nouă oprire a fost în oraşul Petroșani la Muzeul Instalatorului. Da, al 

instalatorului. Am fost primiţi de artistul Ion Barbu. Este un muzeu despre care 

artistul Ion Barbu, spune că vizitatorul  poate să învețe să gândească, să 

citească, dar și să se amuze la lucruri cu adevărat importante. A creat tot felul 

de spații și, cine va trece pragul acestui muzeu va avea ce să învețe. Aici sunt 

expuse obiecte ce redau viața, cultura, politica, în cel mai pur fel, cu umor fin 

și cu multă înțelepciune 



 

Dacă vrei să trăieşti experienţa chiar la faţa locului, trebuie să vizitezi Muzeul 

Momârlanului, iar acolo vei descoperi în satul Slătinioara de lângă Petroşani, 

un peisaj neschimbat de generaţii. Momârlani sunt cei mai vechi locuitori ai 

Depresiunii Petroşani, atât de vechi încât se pierd în istorie. Am rămas surprins 

la multitudinea de obiecte de o frumuseţe rară adunate de la locuitorii zonei –

 momârlanii: porturi tradiţionale, diferite obiecte şi instrumente folosite  de 

aceşti oameni de-a lungul timpului. Puţin îngrămădite în cele două case 

autentice, vechi de peste 200 de ani, colecţia de păpuşi (manechine în 

miniatură) îmbrăcate cu straie tradiţionale, dar şi foarte multe unelte 

tradiţionale şi obiecte patrimoniale, donate de familii momârlăneşti, pot fi 

vizitate şi admirate de turişti, dar şi de localnici. Gazdele? Au fost 

nemaipomenite. 

Cineva a spus: „Cunoaşterea nu ne oboseşte!” aşa că am hotărât să ne 

culturalizăm altfel. Fiind sâmbătă seara putem lua decizia încheierii zilei tot 

într-o atmosferă culturală. Dar o altfel de seară culturală. Unde? La 

clubul Keops din Petroşani. Da, probabil bem şi noi un cocktail, o bere, un 

shot de ceva, mergem să dansăm, ne distram cu prietenii noştrii, socializăm, şi 

nu vrem să ajungem pe la 90 de ani cu ochii bulbucaţi la o telenuvele, singuri 

între 4 pereţi şi cu regretul că nu ne-am distrat măcar o seară la Keops. 

 



Muzică bună pentru toate gusturile, mult tineret şi multă distracţie, totul 

amplasat pe malul unui lac, au încheiat prima zi a aventurii în Ținutul 

Momârlanilor.   

Ne-am odihnit la Hotel Oxigen, aflat în imediata apropire a clubului, iar ora 9 

dimineaţa ne-a prins pe DN 66A rulând spre Biserica Catolică din Vulcan. 

Construită între 1906 şi 1911este un edificu al credincioşilor catolici din oraşul 

Vulcan. Este impozantă şi interesantă din punct de vedere arhitectural. Din 

păcate timpul de vizitare a fost scurt deoarece credincioşi erau la slujba de 

duminică, dar vizitarea biserici va fi programată pentru altă dată. 

 

În oraşul Lupeni se face escală pentru câteva minute la Grupul statuar 

Lupeni ’29 ridicat în cinstea minerilor grevişti de la Lupeni. Greva minerilor 

din Lupeni a avut loc în 5 august 1929 ca rezultat al eșecului unor îndelungate 

negocieri legate de salarizare și condiții de muncă. Aproximativ 6000 de 

muncitori au fost implicați în protestul provocat de salariile de mizerie și 

sărăcia extremă în care trăiau minerii transilvăneni, deznodământul confruntării 

fiind că 68 de mineri au căzut sub gloanțele trupelor armatei române trimise de 

către guvernul țărănist să reprime protestul, dintre care 28 au decedat pe loc, 

mulți dintre ei împușcați fiind în spate.  



 

În oraşul Uricani se poate vizita Muzeul şcolar de etnografie  şi istorie locală 

“Mesajul Străbunilor” de la Şcoala Generală nr. 2. “Nimic nu-i mai presus 

pentru o localitate decât recunoaşterea şi păstrarea rădăcinilor care  i-au 

 

dat identitatea” acesta este mesajul cu care este întâmpinat vizitatorul care 

calcă pragul muzelui de etnografie şi istorie locală din Uricani, muzeu creat 

prin strădania oamenilor locului. 

Dincolo de activitatea didactică la clasă, un grup de profesori au întreprins o 

serie de activităţi educative şi extraşcolare, menite să sprijine formarea a 

generaţii de copii şi tineri, cunoaşterea istoriei locale, valorificarea tradiţiilor şi 

tocmai datorită acestor preocupări au reuşit să constituie o instituţie culturală, 

un muzeu şcolar prin care să prezinte celor interesaţi tradiţiile şi obiceiurile 



zonei. Am rămas impresionaţi de portul popular momârlănesc, de multitudinea 

obiectelor adunate în această instituţie şi am aflat lucruri noi despre păstoritul 

tradiţional şi creşterea animalelor. Nu putem decât să felicităm instituţia pentru 

efortul de peste 30 ani în strângerea, păstrarea acestor relicve şi expunerea lor 

într-un mini muzeu şcolar. 

 Dacă ochii au fost încântaţi de ce au văzut, nu putem spune acelaş lucru despre 

faptul că este nevoie și de alimentație. Prin urmare ne îndreptăm paşii 

spre Casa Amicii, renumit local cu specific local. Aici, într-un peisaj parcă 

rupt din frumoasele cărţi de basme, esti înconjurat de istorie şi de prezent 

deopotrivã.  

 

Un restaurant jumătate rustic, jumătate modern oferă gustoase şi apreciate 

bucate. Cu această ocazie se poate vizita şi Colecţia particulară de la Casa 

Amicii vizitatorii rămânând impresionaţi de  obiecte istorice şi tradiţionale 

adunate de un iubitor al istoriei şi tradiţiilor locale. O tură scurtă de plimbare 

prin oraşul împrejmuit de munţi, vizităm parcul Brâncuşi şi 

vedem Baba (Claia lui Preda) din mijlocul râului Jiul de Vest, după care ne 

îndreptăm spre ultimul punct vizat, satul Câmpu lui Neag şi Parcul de 

Aventura Pârâul Negru.  

Despre satul Câmpu lui Neag, legenda spune că ar fi fost întemeiat în secolul 

XV de un haiduc celebru, pe nume Neag, care fura de la boierii din Oltenia şi 

din Banat şi se refugia în munţi. După fiecare lovitură dată boierilor se 

ascundea în valea largă, în locul care astăzi îi poartă numele, împreună cu ceata 

lui de haiduci, loc în care şi-au întemeiat un sat aducându-şi sau întemeind 

familii în aceste locuri, pământul fiind bun pentru agricultură şi pentru 

creşterea animalelor. Haiducul Neag a marcat vatra satului cu o piatră de peste 

2 metri, care avea încrustată în ea două filoane de cuarţ alb, dispuse în formă 

de cruce, găsită în râul Jiu, înfigând-o în pământ, în locul denumit “Dosul 

pribeagului”. Astăzi, piatra se află la intrarea în localitatea Câmpul lui Neag, 

la loc de cinste alături de o troiţă, busturile lui Decebal şi Traian şi o cruce 

ridicată în cinstea eroilor localnici ce au luptat în primul război mondial, iar 

peste drum se află un izvor amenajat de la care turistul însetat poate să-şi 



potolească setea. 

La o distanță de aproape 150 de metri se află Lacul de la Câmpu lui Neag, 

raiul pescarilor, dar și loc de agrement pentru sfârșitul de săptămână. 

 

Dezvoltat şi amenajat pe Cheile Pârâului Negru,  Parcul de Aventura Pârâul 

Negru ne oferă experienţe de neuitat. O tiroliană ce traversează cheile face ca 

adrenalina să crească la cote de nedescris, o plimbare cu căluţul după vizitarea 

unei peşteri amenajate  într-un parc tematic şi escalada pe stâncile din chei, 

câteva ture pe pista de tubing sunt exact orele de care aveam nevoie ca să 

încheiem week-endul.  

 

Ruta Culturală Ținutul Momârlanilor se încheie doar după ce turistul a 

comandat o pereche de păstrăvi ce înotau cu jumătate de oră în urmă într-un 

bazin amenajat în apropierea Pensiunii Retezat cu gândul de a revenii pe 

această rută cultural-turistică și de a vizita un număr cât mai mare de văi 

tributare Jiurilor, unde se poate vedea stilul de viață al localnicilor – 

momârlanii, tradițiile și folclorul acestora. 

Sursa: cnipturicani.ro 



8. Transport  autoturism, autocar, microbuz, curse regulate, cicloturism 

9. Localități de 

tranzit 

Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, Câmpu lui Neag 

10. Unități de 

cazare și de 

alimentația 

publică 

Hotel Onix – Tel. 0254 544 614 

Hotel Petroșani – Tel. 0254 542801 

Stațiunea turistică de interes național Parâng 

Stațiunea turistică de interes local Straja 

Complex Cheile Buții – Tel. 0741 063 365 

Pensiunea Retezat – Tel. 0722 538 551 

 

11. Posibilități de 

agrement 

Domeniul schiabil Șureanu 

Stațiunea Turistică Parâng 

Domeniul schiabil Pasul Vâlcan 

Stațiunea Turistică Straja 

Barajul de la Valea de Pești 

Lacul de la Câmpu lui Neag 

Parcul de aventură ”Cheile Negrului” 

12. Centre de 

informare 

turistică 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Petroșani 

 

13. Asistență Serviciu Public Salvamont Petroșani 

Serviciu Public Salvamont Lupeni 

Fundația Salvamont Lupeni 

Serviciu Public Salvamont Uricani 

Serviciu Public Județean Hunedoara – echipa Salvamont Valea Jiului 

Ghizi locali, naționali și montani atestați 

14. Harta 

 
 


