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 Judeţul Hunedoara este un judeţ binecuvântat cu 

peisaje magnifice, cu numeroase vestigii ale trecutului, 

păstrător al unor tradiţii și obiceiuri străvechi și al unei 

gastronomii de invidiat. Dar, mai întâi de toate, judeţul 

Hunedoara este locul de naștere al poporului român. Vitejii 

daci, care și-au zidit munţii și au ridicat cetăţi măreţe, și 

romanii, care au ridicat orașe și au construit drumuri trainice 

pe văi, au lăsat în urmă  numeroase mărturii ale existenţei lor 

aici. Li se adaugă castele, conace și biserici, dar și cetăţi 

fortificate care au apărat graniţa de vest a Transilvaniei.

 Hunedoara s-a ridicat și a înflorit sub Iancu de Hunedoara și, mai târziu, sub principele 

Gabriel Bethlen. În judeţul Hunedoara, la Ţebea, își doarme somnul de veci Eroul Naţional Avram 

Iancu, ”Crăișorul munţilor”, cel care și-a dorit ca românii săi să fie o naţiune fericită. Hunedoara l-a 

dat lumii pe Aurel Vlaicu, pionier al aviaţiei românești. Hunedoara a avut și o elită intelectuală care, 

în ultimele două secole, a contribuit din plin la dezvoltarea multiculturală a acestor locuri. 

 O vizită în judeţul Hunedoara este o întâlnire cu istoria. La orice pas ai ocazia să vezi 

monumente istorice și să afli povești din trecut. Stau mărturie bisericile de piatră de la Densuș, Colţ, 

Strei sau Sântămăria Orlea, bisericile de lemn sau piatră de pe Valea Mureșului, din Ţara Zarandului 

sau din Ţinutul Pădurenilor, Castelul Corvinilor, Cetatea Devei sau a burgului din Orăștie, ori 

termele romane de la Germisara și Călan Băi. Muzeul Aurului de la Brad, Muzeul Mineritului din 

Petroșani sau Furnalul de la Govăjdie ne poartă cu gândul în vremuri nu demult apuse, când 

exploatarea aurului, a cărbunelui și metalurgia reprezentau ocupaţii de bază în zona noastră.

 Munţii Retezat, Parâng, Șureanu, Poiana Ruscă sau Metaliferi și-au dezvoltat reţeaua de 

trasee de drumeţie, care străbat locuri sălbatice și oferă priveliști uimitoare. Staţiunile montane și 

balneoclimaterice își extind, de la an la an, oferta de petrecere a timpului liber și propun activităţi 

specifice fiecărui anotimp.

 Consiliul Judeţean Hunedoara își propune, prin strategia de dezvoltare și prin programul 

elaborat de echipa de conducere, ca judeţul nostru să devină o destinaţie turistică și culturală de 

excepţie, care să fie inclusă în programul de vacanţă al fiecărui turist român sau străin care ne 

vizitează ţara.

 Vă invit să ne cunoașteţi la noi acasă, să poposiţi aici preţ de câteva zile pentru a vă bucura în 

 Hunedoara merită descoperită!

 Laurenţiu NISTOR,
 Președintele Consiliului Judeţean Hunedoara
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tihnă de tot ceea ce are judeţul mai frumos. Orice zonă a judeţului Hunedoara aţi alege, nu veţi regreta! 



Hunedoara – Judeţul celor 6 Lumi
Alături, dar diferiţi: descoperiţi-ne!
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Brad şi Ţara Zarandului

Deva şi Valea Mureşului

Hunedoara 
şi Ţinutul Pădurenilor

Ţara Haţegului

Valea Jiului

      Orăştie
      şi

           Munţii
                 Orăştiei

 Împărţirea judeţului în șase zone distincte nu 
este deloc formală și nici întâmplătoare. Reunite pe un 
spaţiu relativ restrâns comparativ cu mărimea ţării, cele 
șase regiuni au caracteristici care le diferenţiază net, prin 
tipul de relief și apartenenţa simbolică la zone etonografice 
distincte, uneori numite ţări, care sunt de fapt ţinuturi 
cu obiceiuri și tradiţii specifice, port naţional și folclor 
personalizat.

Brad şi Ţara Zarandului

Deva şi Valea Mureşului

Hunedoara 
şi Ţinutul Pădurenilor

Ţara Haţegului

Valea Jiului

      Orăştie
      şi

           Munţii
                 Orăştiei

SERBIA



 În nord,  are reședinţa simbolică la Brad și este apropiată, prin tradiţii, de un Ţara Zarandului
spaţiu mai larg al Transilvaniei – Ţara Moţilor. 
 Bisericile medievale din Ribiţa și Relieful dominant este cel determinat de Munţii Apuseni. 
Crișcior, casa memorială a unuia din cei trei conducători ai răscoalei din 1784, Crișan, cap al revoltei 
alături de Horia și Cloșca, Muzeul aurului la Brad, Panteonul moţilor la Ţebea, biserica franciscană 
din Baia de Criș, priveliști de o frumuseţe primordială, oameni mai aspri, ca la munte, dar mereu 
deschiși și săritori la nevoie - doar câteva din atracţiile zonei.
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 Zona central-nordică aparţine Văii 
Mureșului. Cel mai mare râu interior al României 
străbate judeţul Hunedoara pe întreaga lăţime, 
de la est spre vest, dând naștere unui culoar 
fertil, singurul în care se poate practica 
agricultură de șes. 
 Reședinţa judeţului, Deva, este situată în 
această zonă. Deva reunește și cele mai 
importante monumente ale zonei – cetatea 
medievală datând din sec. al XIII-lea, Palatul 
princiar Magna Curia, reședinţă a principilor 
Transilvaniei, Mănăstirea Franciscană etc. La Ilia 
un pavilion spectaculos, Bastionul Roșu, i-a 
aparţinut principelui Gabriel Bethlen. Bisericile 
medievale Gurasada și Leșnic străjuiesc drumul 
naţional Deva – Zam, spre ieșirea din judeţ.
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 Estul judeţului, de o parte și de alta a Văii Mureșului, este ocupat de arealul , Munţilor Orăștiei
numiţi astfel după localitatea care a fost odinioară unul dintre cele șapte orașe-cetăţi săsești din 
Transilvania – Orăștie sau în germană Broos, păstrătoare a unor tradiţii culturale esenţiale pentru 
judeţ, legate de documente vechi, biserici, cetate medievală, dar în același timp poartă de intrare 
spre inima fostului regat al Daciei.
 Cetăţile dacice din Munţii Orăștiei, culminând cu capitala regilor daci, Sarmizegetusa Regia, 
au o importanţă deosebită în istoria României, constituindu-se într-un ansamblu militar, religios și 
civil major, datând din sec. I î.Hr. Confruntarea cu Imperiul roman din sec. I și II d. Hr. a stat practic la 
baza constituirii poporului român, configurându-i principalele caracteristici, una dintre cele mai 
importante fiind latinitatea. 
 Orașul și staţiunea balneo-climaterică Geoagiu oferă oportunităţi de relaxare și vizitare a 
unor obiective turistice istorice și religioase cu vechime deosebită.
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 Partea  centra l -vest ică  a  judeţulu i 
Hunedoara este definită prin două componente 
distincte, dar complementare – municipiul 
Hunedoara, cel care dă și numele judeţului, și 
Ţinutul Pădurenilor, extrem de bine individualizat 
din punct de vedere etno-folcloric. Hunedoara a 
dat cel mai mare voievod al Transilvaniei, Ioan de 
Hunedoara, devenit un personaj de importanţă 
continentală, care a definit istoria Europei pentru 
o perioadă de peste 100 de ani. Castelul Corvinilor 
din Hunedoara este cel mai vizitat monument al 
judeţului și confirmă strălucirea și importanţa 
familiei Corvinilor.
 Municipiul Hunedoara este poarta de 
acces spre Ţinutul Pădurenilor, care se suprapune 
peste arealul Munţilor Poiana Ruscăi, aflaţi în 
mare parte pe teritoriul judeţului Hunedoara. 
Zona a dezvoltat un tip de civilizaţie rurală aparte, 
pe care o conservă, în pofida depopulării specifice 
determinate de modernitate. Platourile înalte 
oferă vizibilitate perfectă pe zeci de kilometri în 
toate direcţiile. Localităţile, în relativă izolare, 
păstrează tradiţii arhitectonice, vestimentare și 
artistice bine definite. Lacul Cinciș, bisericile din 
Ghelari și Alun sunt doar câteva din reperele 
turistice ale Ţinutului Pădurenilor.
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 Ţara Haţegului – ţinut de o complexitate 
remarcabilă, prin relief, tradiţii și monumente. 
Dominat de Munţii Retezat, cu altitudini de 
peste 2500 de metri, Ţara Haţegului a devenit 
importantă încă din antichitatea târzie, când 
romanii, după cucerirea Daciei, au construit 
aici capitala provinciei Dacia Felix, sub numele 
de Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica 
Sarmizegetusa. Păstrând toponime dacice, 
localitatea, foarte mare în epocă, a marcat 
astfel dificultatea și importanţa cuceririi 
provinciei.
 Ţara Haţegului a dat numeroase familii 
cneziale românești, ceea ce a avut ca rezultat o 
efervescenţă interculturală rar întâlnită. În 
zonă există cea mai mare concentraţie de 
biserici medievale de piatră din România, cea 
din Densuș fiind cu siguranţă vedeta. Cetatea 
Colţ, Cetatea Mălăiești, Mănăstirea Prislop, în 
c u r â n d  C a s t e l u l  N o p c s a ,  G e o p a r c u l 
Dinozaurilor, rezervaţia de zimbri din Haţeg, 
peisajele montane spectaculoase sunt atracţii 
care fac din Ţara Haţegului o destinaţie 
turistică de excelenţă.
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 Sudul judeţului Hunedoara este 
ocupat  de Valea J iu lu i .  Fostă zonă 
i n d u s t r i a l ă ,  V a l e a  J i u l u i  r e u n e ș t e 
numeroase localităţi urbane, dezvoltate 
începând cu jumătatea secolului al XIX-lea 
ca urmare a extracţiei de cărbune. Zona este 
închisă de masive montane înalte în care s-
au dezvoltat staţiuni pentru sporturi de 
iarnă, cum sunt Straja, Parâng sau Pasul 
Vulcan, care vara sunt propice pentru 
ascensiuni.
 Reședinţa neoficială, dar simbolică, 
este municipiul Petroșani, unde poate fi 
vizitat Muzeul Mineritului, dar și mici 
expoziţii private inedite, cum ar fi Muzeul 
Instalatorului Român, pus în operă de 
artistul plastic Ion Barbu.
 Cheile Jieţului, cu acces spre șoseaua 
Transalpina, Peștera Bolii, masivul montan 
Parâng, lacul Valea de Pești, numeroase 
cabane stau la dispoziţia vizitatorilor.
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Casa Memorială „Drăgan Muntean”
Cel mai iubit fiu al pădurenilor, comemorat acasă, la Poieniţa Voinii.

         Doinitorul Ardealului, Drăgan Muntean, a lăsat o moștenire autentică, zeci de cântece 
populare care sunt cântate și apreciate și acum. La Casa Memorială din satul natal, aranjată chiar de 
îndrăgitul rapsod, care a transformat casa părintească într-un muzeu în anul 1995, vizitatorii sunt 
întâmpinaţi cu obiecte de etnografie și artă populară, atracţia principală fiind chiar portul specific 
pădurenilor. Tot aici sunt expuse diplomele şi premiile obţinute de Drăgan Muntean de-a lungul 
întregii sale cariere artistice.
       Drăgan Muntean s-a născut în primăvara anului 1955 în Ţinutul Pădurenilor, în satul Poieniţa 
Voinii din comuna Bunila, judeţul Hunedoara. În copilărie și-a impresionat familia și consătenii cu 
talentul său artistic. Ani la rând, pădurenii săi au avut ocazia să îl asculte cu plăcere cântând la 
diferite ocazii. Urmează clasele gimnaziale la Liceul Pedagogic din Deva, din dorinţa părinţilor săi ca 
acesta să devină învăţătorul satului. Datorită evidentei sale înclinaţii muzicale, a fost înscris în 
paralel și la Școala de Muzică din Deva, unde a studiat clarinetul. Studiază apoi, ca autodidact, 
taragotul, urmând ca în cadrul spectacolelor sale să cânte alternativ la cele 2 instrumente. A 
participat în timpul liceului la numeroase concursuri naţionale și internaţionale unde a avut 
rezultate remarcabile.
       În anul 1977 a atins apogeul evoluţiei sale, ocupând locul III și devenind laureat în cadrul 
Festivalului Naţional „Cântarea României”. În 1984 a debutat la Televiziunea Română, în cadrul 
emisiunii „Tezaur Folcloric”.
          Un artist extrem de îndrăgit, Drăgan Muntean a fost cunoscut ca un om iubitor de oameni, de 
natură și folclor. „Fala pădurenilor”, așa îl numeau pădurenii săi pe care i-a făcut cunoscuţi în ţară și 
peste hotare. 
         Datorită eforturilor sale, Festivalul Pădurenilor, care acum îi poartă numele, se organizează în 
fiecare an la Poieniţa Voinii, în satul lui natal. A ajuns unul dintre cele mai cunoscute festivaluri din 
România și îi reunește la fiecare ediţie, alături de artiști de seamă, pe iubitorii muzicii populare și ai 
folclorului românesc.
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Galeria Naţională de Artă „Forma” Deva

     Galeria Naţională de Artă „FORMA” este un obiectiv de referinţă pentru arealul cultural 
hunedorean, pe simezele acesteia fiind expuse lucrări de artă contemporană ale artiștilor 
consacraţi din ţară și străinătate.
        Aflată în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, prin Direcţia Generală de Administrare 
Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, sala multifuncţională recent modernizată, se 
ridică la cele mai înalte standarde ale spaţiilor culturale europene. Vizitatorii galeriei au avut și vor 
avea în continuare parte de evenimente culturale de excepţie.
        În luna septembrie a avut loc expoziţia aniversară „70” a artistei DOINA REGHIȘ IONESCU, o 
încununare a celor 5 decenii de activitate artistică, valorificând o temă majoră a demersului său 
creator, cea a Genezei, în lucrări inedite de pictură și grafică.
        În luna octombrie vizitatorii au avut parte de o desfătare a simţurilor în cadrul Nopţii Albe a 
Galeriilor, spaţiul expoziţional devenind o instalaţie new media art care a oferit privitorilor o 
experienţă artistică inedită datorită expunerii spectaculoase. Tot în luna octombrie galeria a 
găzduit o expoziţie de grup, „AnoTIMPuri2021”, în care publicul a regăsit nume marcante ale 
artelor vizuale românești, alături de membrii Filialei Deva a Uniunii Artiștilor Plastici din România, 
cum ar fi: Corneliu Vasilescu, Vasile Tolan, Suzana Fântânariu, Viorel Cosor, Letiţia Oprișan sau 
regretaţii Marin Gherasim, Leon Vreme, Miron Duca.
          În noiembrie, galeria a fost gazda unei expoziţii excepţionale de arte textile a artistei Ana-
Maria Rugescu, un adevărat regal vizual pentru publicul iubitor de frumos. Pe simeze au fost 
expuse lucrări de un rafinament și o eleganţă rar întâlnite, colajele textile în care sunt inserate 
broderii și tapiseriile unicat fiind forme de artă mai puţin întâlnite, datorită procesului anevoios și 
plin de migală.
       Finalul anului va fi marcat de Salonul Artelor Vizuale Hunedorene, expoziţie de grup care 
reunește lucrările membrilor Filialei Deva a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
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DacFest - Sub semnul lupului 
Dac Fest a adus și în anul 2021 mii de oameni la Simeria și la Măgura Uroiului 

             Organizat de Consiliul Judeţean Hunedoara, Direcţia Generală de Administrare Monumente și 
Promovare Turistică a Judeţului Hunedoara, Primăria Simeria și Asociaţia Terra Dacica Aeterna, 
evenimentul ajuns la ediţia a XI-a a adus în judeţ numeroase trupe de reenactment din Europa, dar 
și pasionaţi de istorie antică de pretutindeni, într-o serie de activităţi care au reconstituit momente 
din viaţa și obiceiurile dacilor și romanilor din perioada războaielor daco-romane. Timp de trei zile, 
organizatorii și-au dorit să aducă antichitatea în zilele noastre.
       Un festival care a devenit deja internaţional prin participarea mai multor trupe străine de 
reenactment, experienţa Dac Fest – Sub semnul lupului a fost primită cu entuziasm atât de cei mari, 
cât și de cei mici. În acest an, la Simeria, au poposit trupe de renume ale reenactment-ului 
internaţional, din Anglia, Italia, Polonia și Bulgaria. Cu toate că o parte dintre acestea se aflau 
pentru a doua oară în România la Dac Fest, anvergura pe care a căpătat-o festivalul s-a dovedit a fi 
surprinzătoare chiar și pentru prietenii noștri europeni. Arheologul și scriitorul britanic Steven 
Cockings, căpetenia trupei de reenactment venită din Anglia, s-a arătat mai mult decât încântat de 
organizarea și desfășurarea festivalului, precum și de interesul publicului pasionat de istorie. 
          Deschiderea festivalului a avut loc vineri, 3 septembrie 2021 și a fost marcată la Simeria, 
conform tradiţiei, prin parada costumelor antice. A fost un spectacol atât pentru trupele 
participante, cât și pentru sutele de oameni prezenţi, care au trăit cu emoţie aceste clipe. Platoul 
de la Măgura Uroiului s-a transformat, pentru trei zile, într-un adevărat sat dacic, „străjuit” de 
castrul în care legionarii romani se pregăteau de luptă.
           Publicul a fost martorul reconstituirii luptei de la Adamclisi, nu înainte de a se bucura de 
atelierele interactive, la care îi așteptau reenactorii. Printre acestea s-au regăsit atelierul de 
gastronomie antică, cel de olărit, ţesătorie, prelucrare os și corn, tir cu arcul, jocuri romane, 
monetărie, cosmetică romană și multe alte surprize. Atmosfera antică s-a conturat încă de 
dimineaţă prin reconstituirea luptelor de gladiatori, a ritualului de iniţiere a războinicului dac și mai 
ales prin confruntarea mult așteptată între daci și romani. Un spectacol de istorie, culoare și trăiri 
unice, Dac Fest a reușit să îi transpună pe toţi cei prezenţi în Dacia din urmă cu peste 2000 de ani.
        O prezenţă efervescentă a fost cea a lui Cătălin Măruţă, venit în judeţ special pentru a prezenta 
evenimentul. A poposit vreme de 2 zile în Hunedoara, s-a declarat îndrăgostit de aceste locuri, de 
istor ia  ș i  de oameni i  de a ic i  ș i  chiar  a  promis că va reveni  cu fiecare ocazie. 
          A fost Dac Fest -Sub semnul lupului! Nu doar un festival, o stare de spirit. Ne vedem anul viitor! 
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Vă uitaţi înapoi – au trecut deja trei ani de la înfiinţarea Direcţiei Generale de Administrare 
Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, al cărei director sunteţi.  Ce motive de satisfacţie 
aţi dori să aveţi?
 Nu-mi doresc să treacă atât de repede trei ani pentru că este foarte mult de lucru. Trei ani 
înseamnă mult în viaţa unui om, un copil învaţă să vorbească, să meargă, să mănânce singur în 
acești trei ani. E mult și pentru un judeţ, noi avem mult de lucru și fiecare zi, fiecare săptămână 
înseamnă un efort deosebit și nu poţi să prevezi toate evenimentele, piedicile care apar. 
Deocamdată, la Direcţia Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, 
sunt la început. Daţi-mi voie să lucrez și ne vedem peste trei ani...

Vine cineva din străinătate în judeţul Hunedoara, să spunem un olandez, care nu știe limba, cunoaște 
judeţul din auzite, nu știe de structuri turistice nimic. Undeva, în spatele acestor structuri, există un 
șef. Ce ar dori șeful să-l impresioneze pe turistul olandez în judeţul nostru?
 Și turistul olandez, și cel norvegian, și cel suedez, dar binenţeles și turistul din România 
trebuie să fie întâmpinaţi cu ospitalitate, cu tot ceea ce este normal ca acești oameni, care 
cheltuiesc niște bani, care doresc să petreacă timp de calitate și să cunoască lucruri noi să poată fi 
mulţumiţi și să plece cu satisfacţia că au învăţat, că au văzut, că știu ceva nou. De fapt, cred că asta 
este esenţa turismului,  pleci ca turist pentru a te relaxa, a te simţi bine și a cunoaște lucruri noi. Cel 
mai important aspect când vizitezi o ţară nouă, în exemplul de faţă, când un olandez vine în 
România pentru prima dată, dorește să descopere ceva ce nu știe, nu a mai văzut. El privește ţara 
cu alţi ochi.

Cu ce judeţ aţi dori să semene Hunedoara din punct de vedere turistic?
 Judeţul Hunedoara trebuie să fie un etalon. Nu trebuie să semene cu nici un alt judeţ. Cineva 
îmi dădea recent Iașul ca exemplu. Nu, nu trebuie să semănăm nici cu Iași, nici cu Constanţa, avem 
un grad mare de unicitate și trebuie să devenim un etalon, dar conștienţi de valoarea obiectivelor și 
a tuturor punctelor de atracţie din judeţ, să ne dorim să avem o dezvoltare constantă, corectă, să 
fim un judeţ echilibrat, cu turism dezvoltat pe orizontală, dar cu ascensiune constantă și corectă, 
conform unei strategii de dezvoltare care să ne ajute să urmăm pașii corecţi. Prin urmare, nu am un 
etalon pentru a compara judeţul, sunt conștient de valoarea și potenţialul nostru, luăm exemple de 
bune practici de la alte judeţe sau de la cei care au dezvoltat judeţul în zonele lor, dar să știţi că nu 
putem să ne comparăm sau să facem exact ce au făcut alţii, pentru că suntem un judeţ atipic. Avem 
absolut tot, depinde doar de noi cum să arătăm. Avem pregătită această strategie pentru 
dezvoltarea turistică a judeţului Hunedoara, pentru promovarea turistică, lucrăm direct cu 
Academia Română, Consiliul Judeţean Hunedoara are specialiști și cred că în următorii ani vom 
deveni un jucător important pe piaţa turistică din România și, de ce nu, din Europa. 

Interviuri neconvenţionale
Radu BARB 
Directorul Direcţiei Generale de Administrare Monumente și 
Promovare Turistică Hunedoara
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2020, debutul pandemiei de SARS-CoV 2 – o lovitură grea suferită de turismul hunedorean
- analiză comparativă a anilor 2019, 2020, 2021 privind numărul de înnoptări ale turiștilor în judeţul 
Hunedoara -
 
 2019 a fost anul în care s-a înregistrat cel mai mare număr de turiști în judeţul Hunedoara, 
cifrele fiind cele mai concludente din ultimii 20 ani. Conform datelor oficiale furnizate de INS, în 
anul 2019 s-a înregistrat un număr 381.968 înnoptări ale turiștilor în unităţile de cazare din judeţul 
Hunedoara.
 Anul 2020 a pus presiune pe turismul hunedorean, unităţile de cazare și obiectivele indoor 
fiind închise. Restricţiile impuse de pandemia de SARS-CoV 2 se reflectă în raportările prezentate 
de INS, numărul de înnoptări în unităţile de cazare din judeţ scăzând drastic. În luna aprilie a anului 
2020 numărul de înnoptări în unităţile de cazare a fost de doar 140, iar în luna martie a aceluiași an, 
numărul acestora a fost 0. Practic, nu au mai existat cazări.
 Anul 2021 vine cu tăierea voucherelor de vacanţă care, asociată cu desfiinţarea Ministerului 
Turismului, lipsa unei coordonări la nivel naţional, restrângerea activităţii din sectorul HoReCa, 
valul de scumpiri și impactul psihologic, se reflectă în numărul redus de înnoptări ale turiștilor în 
unităţile de cazare.
 În primele luni ale anului 2021, la nivel judeţean, turismul se revitalizează, observându-se o 
creștere a numărului de înnoptări comparativ cu ultimele luni ale anului precedent. Totuși,  primele 
două luni ale anului 2021 cunosc cel mai scăzut nivel din 2016, până în luna iulie a acestui an. 
Începând cu luna mai, datele furnizate de INS indică o creștere progresivă a numărului de turiști în 
judeţ, însă acesta rămâne mult sub cel din 2019. Evoluţia procentuală a numărului de turiști prin 
compararea anului 2021 cu anul 2020 este de 335,87%, dar comparând anul 2020 cu anul 2019, se 
observă o scădere procentuală de 87,25%.
 Cu toate acestea, numărul vizitatorilor din obiectivele turistice administrate de DGAMPT 
Hunedoara, cât și volumul încasărilor realizate prin vizitarea acestora s-au menţinut la nivelul 
anului dinaintea pandemiei.
 Un aspect important al acestei analize este numărul mic de înnoptări în unităţile de cazare 
din judeţ în rândul turiștilor străini. Acesta a atins în luna iulie a anului 2019 cel mai mare nivel, 4.397 
turiști. În luna iulie a anului 2020, numărul turiștilor străini a scăzut la 420, înregistrându-se o 
scădere cu 90,45%. În luna iulie a anului 2021 are loc o creștere cu 65,71% faţă de iulie 2020, 
înregistrându-se un număr de 696 turiști străini, mult sub nivelul dinaintea pandemiei.
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 Staţiunea Straja este localizată în judeţul Hunedoara, pe panta ascensională nordică a 
Munţilor Vâlcan, la o altitudine de 1.445 de metri, în zona Văii Jiului, la aproximativ 8 km de 
municipiul Lupeni.
   În Straja sunt amenajate 12 pârtii de schi de diferite dificultăţi, fiecare fiind echipată cu 
instalaţie de transport pe cablu. Cinci dintre aceste pârtii beneficiază și de instalaţie de nocturnă, 
făcând astfel posibilă utilizarea pârtiilor până seara târziu. Acestea sunt întreţinute cu ajutorul 
utilajelor moderne de bătătorit zăpada, ratracuri, pentru a le menţine în condiţii cât mai bune de 
schi, și însumează aproximativ 26 km. O mare parte din suprafaţa pârtiilor poate fi acoperită cu 
zăpadă artificială încă de la începutul sezonului, pentru că aici, zeci de tunuri de zăpadă pot 
transforma iernile cu zăpadă puţină căzută în mod natural, în ierni perfecte pentru practicarea 
sporturilor de iarnă.
   La baza muntelui, lângă  staţia de îmbarcare a telegondolei, pe turiști îi așteaptă o parcare 
asfaltată, ce dispune de aproape 250 de locuri, lucrare realizată ca urmare a unui parteneriat 
încheiat între Consiliul Judeţean Hunedoara și Primăria Municipiului Lupeni. Datorită construirii 
telegondolei și a telescaunului de pe Vf. Straja, au apărut pârtii noi, cea mai lungă fiind Pârtia Straja, 
cu o lungime de 8,1 km. Recent au fost achiziţionate două noi telescaune. Un telescaun fix, ce 
funcţionează pe pârtia Platoul Soarelui, iar altul debraiabil, de patru persoane, pe pârtia Sfântu 
Gheorghe, sub gondolă. O noutate este și pârtia pentru sanie, amenajată tot în 2021.
   În cadrul staţiunii Straja funcţionează mai multe școli de schi și snowboarding, monitorii 
fiind o prezenţă cotidiană pe pârtii. Mulţimea pensiunilor, cabanelor și a hotelurilor asigură o 
ofertă generoasă de cazare.

Stop-cadru turistic: Staţiunea Straja

Schi, Snowboarding & Muzică: Straja Nation Fest 2022!

 Straja Nation Fest & Straja Banked Slalom se va desfășura în luna februarie a anului 2022. 
Este un eveniment complex, care își propune transformarea Staţiunii Straja într-un tărâm al 
competiţiei și al distracţiei. Timp de un weekend, participanţii se pot bucura de momente artistice 
între reprizele de schi și snowboarding. Atât cei care vor participa la competiţiile de schi și 
snowboarding, cât și cei care vor participa doar la festivalul de muzică vor putea să profite de 
pachetele promoţionale care asigură mese și skipass-uri. Mai mult, porţile snowpark-ului NSP vor fi 
deschise pentru toţi cei dornici de adrenalină.
 În cadrul festivalului Straja Nation Fest vor exista trei puncte de interes, acestea fiind 
reprezentate de Umbrella Bar, Riders Lounge și Cabana Edelweiss. Artiștii care vor concerta sunt 
Subcarpaţi, Macanache, Astronaut Kru Soundsystem și StraJah Sounds.
 Concursul Straja Banked Slalom va fi organizat pe o vale cu forma naturală de half-pipe, 
ideală pentru desfășurarea unei astfel de competiţii. Andi Moisescu va fi MC-ul oficial.

 Accesul în staţiune se 
face fie auto, pe drumul ce 
urcă șerpuit din municipiul 
Lupeni,  fie  cu  telegondola ce  
pleacă  din  punctul  de 
pornire al vechiului telescaun.  
Ascensiunea  cu telegondola  
e  de  preferat pentru  măreţia  
peisajului ce se revelează 
deasupra Văii Jiului, de fapt, 
această  imagine  nu  ne 
părăsește oriunde ne-am afla 
pe pârtiile din Straja.
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Cum se naște un muzeu!

Deschis în 2021, ”Zestrea Apusenilor”, noul punct muzeal de la Vaţa de Jos, a primit vizitatori de 
seamă încă de la început

 Expoziţia etnografică „Zestrea Apusenilor” transpune orice vizitator în perioada de început 
a secolului XX, într-o casă tradiţională din Ţara Zarandului. Între exponate se numără costumele 
populare autentice din munţii Apuseni și obiecte de uz casnic și gospodăresc utilizate în trecut de 
locuitorii zonei: războiul de ţesut, ștergarele și farfuriile decorative, dar și alte obiecte specifice 
civilizaţiei rurale din Apuseni.
 La doar o zi după ce și-a deschis oficial porţile pentru public, pragul tânărului muzeu a fost 
trecut de oaspeţi de rang înalt. Delegaţia formată din cinci ambasadori ai statelor Indonezia, 
Turkmenistan, Vietnam, Bangladesh și Pakistan a poposit în expoziţia ce reprezintă zestrea acestei 
zone etnografice atât de bine individualizate.
  Printre piesele de excepţie expuse se află și piese reprezentative în ceea ce privește portul 
popular specific Văii Crișurilor. Costumul popular, destul de simplu, este purtat foarte rar de 
bătrâni, în zile de sărbătoare sau pe scenă, în cadrul unor spectacole folclorice. Caracteristice sunt 
broderiile de o măiestrie desăvârșită,  nesofisticate, cu flori, cruciuliţe și benzi de culoare neagră. 
Un bogat teritoriu etnografic, Ţara Zarandului reprezintă o  adevărată comoară a artei populare. 
Obiectele necesare gospodăriei moţilor se regăsesc într-o perfectă armonie cu ţesăturile lucrate 
atât de atent și riguros, toate acestea pentru ca experienţa celui care trece pragul „Zestrei 
Apusenilor” să fie cât mai aproape de casa tradiţională a moţilor.
 Colecţia de artă populară de la Vaţa de Jos are ca scop promovarea zonei din punct de 
vedere turistic și etnografic, precum și creșterea numărului de vizitatori interesaţi să descopere 
istoria, tradiţiile, bogăţia culturală și frumuseţea Munţilor Apuseni și a Ţării Zarandului.
 
 Expoziţia deschisă în spaţiul deţinut de Consiliul Judeţean Hunedoara și administrată de 
DGAMPT Hunedoara se bucură și de o zonă special amenajată pentru ”Tezaurul Uman Viu”, Pera 
Bulz, loc unde pot fi văzute materiale care atestă activitatea acestuia.
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O cetate dacică mai puţin explorată: Luncani-Piatra Roșie

 După o lungă perioadă de timp, au fost reluate cercetările arheologice sistematice în 
cetatea dacică de la Luncani – Piatra Roșie (comuna Boșorod).
 Situl aparţine complexului de fortificaţii și așezări dacice din Munţii Orăștiei și este amplasat 
la vest de așezarea de la Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia. Fortificaţia cu ziduri din 
blocuri de calcar ocupă partea superioară a uneia dintre cele mai spectaculoase înălţimi stâncoase 
din zonă, cunoscute sub denumirea de „Piatra Roșie”. Acest nume este atestat încă din secolul al 
XV-lea, într-un act emis de judele curiei regale a lui Ștefan Báthory, la 4 iulie 1486, prin care se 
delimitează hotarul apusean al fostului „scaun” săsesc de la Orăștie.
 Printre obiectivele arheologice din această campanie  au fost cercetarea construcţiei mici 
cu absidă (nișă semicirculară sau poligonală) situată pe terasa I a fortificaţiei și identificată încă din 
anul 1949. Cercetările au fost efectuate de colective de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice și Romane din Deva, Muzeul Judeţean Mureș din Târgu Mureș și au fost finanţate 
de către Consiliul Judeţean Hunedoara prin Direcţia Generală de Administrare Monumente și 
Promovare Turistică a Judeţului Hunedoara. 

Explorări transdisciplinare – arhitectură și arheologie la Costești

 ArheoArhitectura este un program educaţional interdisciplinar dedicat studenţilor de la 
facultăţile de istorie-arheologie și arhitectură, desfășurat în perioada 4-18 iulie 2021, în situl 
arheologic Costești Cetăţuie din Munţii Orăștiei. Școala de vară ArheoArhitectura este prima de 
acest fel din România. Proiectul a fost realizat de Șantierul Arheologic Cetăţile Dacice din Munţii 
Orăștiei, Universitatea Babeș Bolyai, Institutul Naţional al Patrimoniului, Muzeul Civilizaţiei Dacice 
și Romane Deva, Asociaţia Monumentum, cu sprijinul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei și 
al Consiliului Judeţean Hunedoara prin Direcţia Generală de Administrare Monumente și 
Promovare Turistică a Judeţului Hunedoara.
 Programul școlii de vară a fost gândit astfel încât viitorii specialiști în istorie-arheologie și 
arhitectură, dar si cei pasionaţi de aceste domenii să își contureze și să își aprofundeze 
cunoștinţele, dar și să participe direct la organizarea unor evenimente privitoare la protejarea, 
conservarea și promovarea monumentelor antice din Munţii Orăștiei.
 Evenimentul a fost încheiat prin organizarea unei zile a porţilor deschise, în cadrul căreia 
studenţii au fost ghizi, oferindu-le turiștilor informaţii cu privire la situl arheologic Programul a 
constat în vizite ghidate în sit, prezentarea rezultatelor cercetărilor arheologice, ale documentării 
de arhitectură și ale intervenţiilor de întreţinere și conservare primară a zidurilor antice, 
desfășurate în cadrul școlii de vară. A avut loc și o expoziţie a propunerilor de prezentare și 
interpretare a sitului arheologic, formulate de participanţii la școala de vară.
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Gorunul de la Ţebea

 Aflat în apropierea municipiului 
Brad și traversat de Drumul Naţional 
76  Deva –  Oradea,  satul  Ţebea 
(comuna Ba ia  d e  C r iș ,  jud eţu l 
Hunedoara) deţine unul dintre cele 
mai  cunoscute  complexe  de 
monumente  din  Ţara  Zarandului, 
Panteonul  Moţilor.  Cimitirul  bisericii 
din localitate găzduiește mormintele 
unor importanţi lideri ai românilor 
transilvăneni din timpul Revoluţiei  de 
la   1848-1849:   Avram   Iancu, 
conducătorul mișcării revoluţionare, 
Ioan  Buteanu  și  Simeon  Groza, 
apropiaţii  săi,  sunt  onoraţi  și 
comemoraţi de un mare număr de 
români, iar mormintele lor au devenit 
locuri de pelerinaj, mai ales în cadrul 
Serbărilor Naţionale organizate anual 
la începutul toamnei. În jurul acestor 
morminte au fost r idicate alte 
monumente comemorative în cinstea 
eroilor căzuţi în timpul Războiului de 
Independenţă al României, dar și în 
t impul  ce lor  două conflagraţ i i 
mondiale.
 De-a lungul timpului, mai mulţi 
stejari au fost plantaţi în apropierea 
lor. Cel mai faimos a rămas gorunul lui 
Horea. Cu o vechime de peste 400 de 
ani, acest copac are dimensiuni 
impresionante: circumferinţa de 9 m și 
o înălţime de peste 15 m. Semnificaţia 
aparte a acestuia este dată de faptul 
că, din cele mai vechi timpuri, la umbra 
lui se ţinea Sfatul Bătrânilor; tot aici s-a 
oprit pentru a se odihni domnitorul 
Mihai Viteazul, în timpul drumului său 
spre Praga, dar cel mai important este 
faptul că aici Horea i-a chemat la luptă 
pe moţi. Sub Fagul Popii, cum mai era 
cunoscut în epocă actualul gorun al lui 
Horea, liderii răsculaţilor din toamna 
anului 1784 au plănuit revoltele 
moţilor împotriva nobilimii locale, iar 
legenda spune că la rădăcina lui ar fi 
fost îngropată mâna dreaptă a lui 
Horea după ce acesta a fost tras pe 
roată.
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 În satul Hărţăgani din comuna Băiţa, un sat pitoresc, aflat în apropierea municipiului Deva, 
sat ce se întinde de-a lungul a patru văi, un loc ce surprinde prin arhitectura tradiţională a caselor și 
în care încă se mai poate admira portul popular, am cunoscut-o pe Nana Lina. Întâlnești mulţi alţi 
oameni asemeni ei în judeţul Hunedoara, loc cu oameni calzi și primitori, care abia așteaptă să le 
treci pragul, să te pună la masă și să te încânte cu felurile de mâncare tradiţională specifice zonei în 
care trăiesc.

 Nana Lina, așa cum o numesc sătenii, o femeie harnică, veselă, mândră de origini, mamă și 
bunică a celor pe care i-a învăţat, cu dragoste, tot ce a știut mai bine, ne-a condus în casa-i 
primitoare și ne-a împărtășit din povestea ei de viaţă. Printre multele întâmplări, ne-a povestit cum, 
la o zi după nunta sa, soacra i-a cerut să pregătească singură vărzare, plăcintele tradiţionale cu 
varză care se pregătesc , de obicei, în posturi. Nana Lina, învăţată fiind de către mama sa, încă de 
mică, să fie o bună gospodină, a pregătit totul după reţeta pe care o știa de la ea , iar soacra a fost 
tare mulţumită. Reţeta de vărzare a transmis-o apoi mai departe nurorii și nepoatei sale și ne-a 
împărtășit-o și nouă.

Hunedoara culinară – îţi lasă gura apă!
Vărzare, după o reţetă a Nanei Lina din Băiţa

Pentru aluatul de vărzare avem nevoie de: făină, apă, sare, drojdie.
Pentru umplutură avem nevoie de: varză, cartofi, ceapă, ulei, sare, piper, boia.

Mod de preparare:
 Se amestecă făina cu apa și drojdia. Se frământă aluatul și se lasă la dospit. Până crește 
aluatul, se călesc în ulei ceapa, cartofii răzuiţi și varza, împreună cu sare, piper și boia. Se lasă 
compoziţia să se răcească. Se împarte aluatul pentru vărzare, apoi fiecare bucată de aluat se 
întinde și se umple cu amestecul de varză. Se împachetează vărzarele și se introduc la cuptor. Când 
sunt rumene, se scot din cuptor și se ung cu slănină.



        Așezarea de la Grădiștea de Munte, situată pe pantele muntelui Muncel, rămâne cea mai mare 
așezare datată în perioada de sfârșit a epocii fierului de pe teritoriul actual al României. Cele mai 
recente studii interdisciplinare au relevat dimensiunile reale ale sitului care se întinde pe o distanţă 
de aproximativ 5, 5 km și o suprafaţă de aproximativ 400 de ha. Pentru ca relieful montan să devină 
adecvat locuirii, a fost necesar un efort colectiv. La Grădiștea de Munte, dacii au amenajat peste 
260 de terase, cele mai multe expuse pe partea sud-estică a dealului, mai însorită, din cauza 
climatului aspru, rece și umed, unde zăpada poate persista câteva luni.

 Primele informaţii despre existenţa unui oraș ascuns în munţi, nu departe de Orăștie, 
datează din secolul al XVI-lea. Știrile s-au înmulţit la începutul secolului al XIX-lea, atunci când 
administraţia austriacă și-a trimis reprezentanţii pentru a cerceta fenomenul apariţiei unor tezaure 
realizate din metale preţioase în zonă. Reprezentanţii coroanei imperiale au consemnat în 
rapoartele lor oficiale existenţa unei fortificaţii și a mai multor construcţii realizate din piatră, 
alături de numeroase piese descoperite. Pe parcursul secolului al XIX-lea și la începutul celui 
următor, așezarea de la Grădiștea de Munte s-a aflat în atenţia cărturarilor și colecţionarilor de 
antichităţi. 
 Primele cercetări arheologice sistematice au fost realizate în primii ani după terminarea 
Primului Război Mondial, dar doar din anii 1950 se poate vorbi de un amplu proiect de cercetare a 
sitului de la Grădiștea de Munte. De atunci și până acum, pe cale arheologică, au fost documentate 

 La Cetatea Sarmizegetusa Regia se 
poate ajunge cu mașina, cu bicicleta sau pe 
jos, ansamblul aflându-se la aproximativ 18 
kilometri distanţă de satul Costești.
 Drumul este în întregime asfaltat.

Sarmizegetusa Regia - GPS N 45°37´21.9˝
                                                    E 23°18´37.6˝
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Tur rapid:
Sarmizegetusa REGIA



 3. Cartografierea sitului a arătat faptul că așezarea civilă s-a dezvoltat pe terasele de 
dimensiuni variabile ale dealului. În această zonă, cercetările arheologice au dus la descoperirea 
numeroaselor locuinţe – într-una dintre ele s-a găsit celebrul vas ceramic cu ștampila DECEBALVS 
PER SCORILLO – dar și anexe, ateliere, sau sisteme complexe de captare și distribuire a apei.
 Așezarea de la Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia a atins apogeul în a doua 
jumătate a secolului I d. Hr. până la confruntările cu armatele romane conduse de către împăratul 
Traian. După cele două conflicte militare din anii 101-102 și 105-106, romanii au cantonat temporar o 
garnizoană formată din detașamente ale Legiunilor a IV-a Flavia Felix, a II-a Adiutrix și a VI-a Feratta.

Tur rapid:
Sarmizegetusa REGIA
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elemente de fortificare, edificii de cult, ateliere metalurgice, instalaţii de captare și distribuţie a 
apei, construcţii civile și anexe ale lor, perfect adaptate peisajului montan. 
    Din punct de vedere istoric, descoperirile din această zonă au fost interpretate prin lentila 
informaţiilor oferite de sursele scrise antice, grecești și romane, privind existenţa Regatului dacic și 
conflictele sale cu Imperiul roman. Astfel, așezarea de la Grădiștea de Munte a fost identificată cu 
Sarmizegetusa (Basileion în greacă, sau Regia în transcrierea latină), centrul de putere al regatului 
lui Decebal și/sau Kogaionon, „muntele sfânt al dacilor”, menţionat de Strabon.
      Din punct de vedere arheologic, Grădiștea de Munte- Sarmizegetusa Regia a fost organizată în 
trei părţi: 1.Cetatea; 2.„Zona Sacră”; 3. Așezarea civilă.
 1. O fortificaţie din blocuri de calcar a fost construită în punctul cel mai  înalt (aproximativ 
1000 m.) pentru a apăra o suprafaţă de 1 ha și a domina peisajul înconjurător;
 2.„Zona sacră”(sau centrul ceremonial) a fost amplasat aproape de cetatea de piatră și este 
format din mai multe temple circulare (2) și dreptunghiulare (5), inclusiv un altar realizat din 
andezit. Toate aceste edificii de cult (unele dintre acestea cu mai multe faze de construcţie) au fost 

 
ridicate pe două terase mari, cu o suprafaţă de peste 2,5 ha și au fost susţinute de ziduri masive din piatră;
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Monumente naturale spectaculoase:
Peștera Bolii, pe traseul comercial antic între Grecia și Siria

 Aflată în partea de nord a orașului Petroșani, pe drumul ce leagă Valea Jiului de Ţara 
Haţegului este singura peșteră din România în care se poate observa străpungerea în totalitate de 
către un râu a unui masiv de rocă calcaroasă.
 În „Monografia istorico geografică a localităţii Petroșani”, se afirmă că „ţinutul și peștera au 
fost locuite de oamenii timpurilor preistorice”, dimensiunile uriașe ale peșterii putând adăposti un 
trib întreg. Mărgelele și vasele de lut descoperite accidental sau în urma cercetărilor autorizate, 
uneltele din piatră și os aparţinând diferitelor epoci, începând cu Paleolitic, susţin teoria. Obiectele 
de lut provin din lutul de la Baru și indică presupunerea că locuitorii acestei peșteri sunt originari din 
Ţara Haţegului, poate de la peștera Cioclovina de lângă Pui.
            De-a lungul timpului, peștera a oferit un excelent adăpost pentru mărfurile aduse de 
negustorii porniţi de la Marea Egee și Siria și vândute apoi la Appullum și Potaissa, unde erau 
cantonate legiunile a XIII-a Gemina, respectiv a V-a Macedonica, cele două legiuni romane 
staţionate în Dacia după războaiele daco-romane din 101-102 d.Hr. și 105-106 d. Hr.
 Apropierea de bazinul Petroșani, bogat, pașnic și ferit de orice primejdii a determinat în 
decursul sutelor de ani migrarea așezării omenești din peșteră către acest bazin, întinzându-se 
apoi până spre gura Defileului Jiului
 Astăzi, Peștera Bolii, îngrijită de oameni cu suflet mare, își primește cu drag vizitatorii într-o 
sală spectaculoasă, cu o acustică extraordinară, care găzduiește o mulţime de evenimente culturale.



Dinosaur World Transylvania
Haţeg (Sibișel)

Regia
I/2021

Dinosaur World Transylvania

          Florin și Victoriţa Ianc, întorși din Statele Unite ale Americii, investesc acasă, în Hunedoara, într-
un proiect inedit prin care doresc să promoveze aceste meleaguri în lumea întreagă. Trecutul 
milenar al acestor ţinuturi, tihna vieţii de la ţară, reînvierea ocupaţiilor tradiţionale, produsele bio 
obţinute în gospodărie, toate au rostul lor bine stabilit în ceea ce au pus la cale Victoriţa și Florin 
Ianc.
          Pe cele 60 de hectare aflate la poalele Retezatului au creat un adevărat parc tematic, un loc în 
care poţi campa, te poţi distra și ești invitat să iei parte la activităţile mini-fermei. Șase hectare de 
teren sunt destinate zonei de campare pentru corturi și rulote, iar pentru cei mai pretenţioși 
vizitatori vor fi construite căsuţe din lut. Cei aflaţi în căutarea adrenalinei găsesc aici trasee de 
tiroliană, iar cei curioși vor avea parte de întâlniri surpriză cu 22 de dinozauri pitici, dar și cu trei 
dinozauri înalţi de 3,5 m, reproduși în mărime naturală și expuși în aer liber. Un areal vast, de 20 de 
hectare, a fost amenajat și populat cu bizoni adevăraţi, iar pentru ca proiectul să fie unul sustenabil, 
familia Ianc îngrijește în interiorul unei mini-ferme nu mai puţin de 150 de oi și 13 bivoliţe, care 
asigură produse lactate naturale.
         Când iubești locul în care te-ai născut și vrei să îl pui în valoare, nimic nu este imposibil. Este 
nevoie doar de curaj, de creativitate și putere de muncă pentru a face totul ca la carte.      
 Deschiderea Dinosaur World Transylvania a avut loc în data de 28 august 2021, iar vizitatorii s-au 
bucurat de un spectacol pe cinste. Pepe, Bibi și Antonio Pican, Diana Selagea au fost artiștii care i-au 
încântat pe primii vizitatori ai Dinosaur World Transylvania. Pe lângă spectacolul muzical, aceștia s-
au bucurat de jocuri și concursuri interactive pentru copii și familii, ateliere de pictură pe faţă, 
pictură pe ipsos, tombolă cu super premii, slacklining, plimbări cu bicicleta, călărit dinozauri și tauri, 
vizită la stâna de oi si multe alte surprize.
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Drum nou pentru turismul din Valea Jiului

           Proiectul de modernizare a DJ 709 F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km 6+600 – km 
10+325, derulat de Consiliul Judeţean Hunedoara a ajuns la final.
      Recepţia la terminarea lucrărilor a fost marcată în data de 23 septembrie 2021, printr-un 
eveniment public organizat în staţiunea Parâng. La invitaţia președintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara, Laurenţiu Nistor, și a echipei de conducere, la evenimentul oficial au fost prezenţi: 
domnul Daniel George Surdu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administraţiei, parlamentari, primarii orașelor și municipiilor din Valea Jiului, consilieri judeţeni, 
reprezentanţi ai aparatului de specialitate al CJ Hunedoara implicaţi în derularea proiectului de 
modernizare. Primăria Municipiului Petroșani a fost partener în acest proiect, în cadrul căruia a pus 
la dispoziţie suprafeţele de teren din domeniul public necesare amenajării șoselei montane care 
ajunge la cota 1600.
             „Acest drum este o investiţie foarte importantă în contextul dezvoltării turismului în Valea 
Jiului. Atât turiștii, cât și localnicii se pot bucura de un drum modern, care asigură un acces sigur și 
confortabil. Ne așteptăm la o creștere semnificativă a numărului de turiști și la dezvoltarea 
staţiunii. Nu ne oprim aici, am solicitat administraţiei locale o porţiune de teren pentru a amenaja și 
aici o parcare de 100 de locuri”, a declarat președintele Laurenţiu Nistor. Lucrările la acest obiectiv 
de investiţii al Consiliului Judeţean Hunedoara au început în toamna anului 2018, în baza unui 
contract de finanţare derulat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2, în valoare de 17,9 
milioane de lei.
        Proiectul a vizat lărgirea părţii carosabile la patru metri și turnarea de covor asfaltic, 
amenajarea de rigole betonate, construirea de podeţe, ziduri de sprijin și montarea de parapet de 
siguranţă. Pentru ca sporturile de iarnă să poată fi practicate în cele mai bune condiţii, au fost 
construite și două tuneluri auto pe sub pârtia de schi.



Obiective culturale și turistice în curs de reabilitare

Castelul Nopcsa (Ţara Haţegului)

„Este un proiect extrem de important pentru judeţul nostru. În 
sfârșit, Castelul Nopcsa va fi reabilitat, după ce atâta vreme a fost 
lăsat în paragină”, a declarat administratorul public al judeţului, 
Costel Avram.

Strategia celor care au condus România la un moment dat a fost de a închide și această mină. În 2015 
mai erau undeva la 320 de mineri care munceau aici. Avem șansa de a valorifica acest ansamblu istoric 
în scop cultural, turistic și economic. Credem că putem dezvolta proiecte de diversificare și 
reconversie economică în zonă, în special prin accesarea de fonduri europene, spune Costel Avram, 
administrator public al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Administraţia judeţeană hunedoreană a parcurs toţi pașii pentru a putea cumpăra fosta 
exploatare minieră. Noi suntem pregătiţi să cumpărăm acest ansamblu care, se află în pericol de 
degradare și de distrugere. Am avut discuţii cu ONG-uri, cu asociaţii, comunitatea locală vrea să se 
implice, noi vrem să facem front comun. Sper să găsim bunăvoinţă și să putem da viaţă acestui proiect, 
mai spune Costel Avram.

           Situat în Săcel, castelul a fost construit, pe două niveluri, 
în jurul anului 1872. Are forma alungită iar faţada principală 
este accentuată de un corp central, de forma unui bastion.
          Timp de mai multe decenii, castelul a fost în proprietatea 
familiei Naláczy, dar conform tradiţiei orale, aceasta ar fi avut 
atât de multe datorii la familia Nopcsa din Silvașu de Sus, încât 
în schimbul datoriei, baronul Nopcsa László (poreclit Fatia 
Negra - „Faţă neagră”) a pus sechestru pe acest domeniu. În 
anul 1872, administrarea proprietăţii a fost preluată de către 

fiul mai mic al baronului, Elek. 
Acesta a reconstruit castelul.
         Cel mai cunoscut 
proprietar al său a fost Franz 
Baron Nopcsa, paleontolog, cel 
care a făcut primele descoperiri 
legate de dinozaurii pitici din 
Ţara Haţegului.

Exploatarea Minieră Petrila (Valea Jiului)
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