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FIȘA TRASEULUI TURISTIC
Moneasa – Ruinele Cuptorului de Topit Fier – Cariera de
Marmoră

1 Denumirea traseului
2 Masivul montan

Codru Moma

3 Teritoriu administrativ

Județul: Arad

4 Marcaj

Punct roșu

5 Lungime

cca. 2,7 km

6 Timp de mers

cca. 1 h

7 Diferența de nivel

Urcare: cca. 150 m

8 Grad de dificultate

Mic, necesită o pregătire fizică moderată, efort susținut doar pe
unele porțiuni ale traseului

9 Sezonalitate

Tot timpul anului

10 Nivel de echipare necesar

Echipament de drumeţie de complexitate medie (încălțăminte
sport, bocanci sau ghete cu talpă aderentă, pelerină de ploaie,
rucsac, telefon mobil, rezerve de hrană și apă)

11 Posibilități de recreere

Drumeție, ciclism montan

12 Trasee de legătură

Moneasa – Peștera Liliecilor (marcaj bandă albastră)
Moneasa – Culmea Zelea Neagră – Creasta Principală (marcaj
bandă galbenă)
Moneasa – Culmea Zelea Neagră – Valea Lungă – Moneasa
(marcaj punct albastru)
Moneasa – Valea Boroaia – Valea Bârlogel – Creasta Principală
(marcaj triunghi albastră)
Moneasa – Valea Lungă – Creasta Principală (marcaj cruce
albastră)
Moneasa – Culmea Feredeu – Cabana Gaudeamus – Vârful Izoiu
(marcaj bandă albastră)
Moneasa – Valea Megheș – Platoul Tinoasa – Cabana Gaudeamus
– Moneasa (marcaj punct galben)

13

Descrierea succintă a
traseului

Coborâre: -

Moneasa – Valea Moneasa – Tabăra de Agrement și Recreere
Moneasa – Ruinele Cuptorului de Topit Fier – Cariera de Marmoră

14 Nr. de stâlpi montați

4 buc.

15 Nr. de indicatoare direcție

10 buc.

16

Comuna: Moneasa

Nr. de table toponimice sau
de avertizare

1 buc. (1500x1000mm) – lângă Monumentul Czaran Gyula din
Nr. de panouri informative centrul Stațiunii Moneasa
17
(hărţi, descrieri etc.)
1 buc. (1500x1000mm) – la Ruinele Cuptorului de Topit Fier
1 buc. (1500 x1000mm) – la Cariera de Marmoră
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18 Amenajări efectuate

Traseul marcat integral în anul 2017, stâlpi, indicatoare, table
toponimice de către S.P.J. Salvamont-Salvaspeo Arad

19 Întreținere

Curățarea periodică a traseului (căderi de arbori, stânci), refacerea
și înlocuirea semnelor de marcaj, a panourilor, tablelor și săgeților
indicatoare deteriorate

20 Obiective pe traseu

Monumentul Czaran Gyula, Schitul „Sfinții Apostoli Petru și
Pavel”, Lacul Liniștit, ruinele cuptorului de topit fier, Cariera de
Marmoră

21 Acces în zonă

Ruta auto: Arad – Șiria – Pâncota – Ineu – Sebiș – Dezna –
Moneasa cca. 100 km

22 Data întocmirii fișei

10/2017

23

Nr. certificat de omologare
/ anul

Descrierea detaliată a traseului
Traseul turistic Moneasa – Ruinele
Cuptorului de Topit Fier – Cariera de
Marmoră (marcaj punct roșu), cu o lungime
de circa 2,7 km, pornește din centrul Stațiunii
Moneasa, de lângă Monumentul Czaran
Gyula. Traseul continuă pe aleea pietonală de
lângă Schitul „Sfinții Apostoli Petru și
Pavel”.
Din dreptul Lacului Liniștit traseul
continuă înainte pe drumul auto până după
Tabăra de Agrement și Recreere Moneasa,
unde traseul cotește la stânga, traversând
podul peste Valea Moneasa.
În partea stângă a drumului, la circa 50 de m distanță, printre
vilele din spatele taberei, se pot vizita ruinele cuptorului de topit
fier.
Traseul continuă drumul, care face o curbă la dreapta,
depășește zona cu gospodării și urcă prin pădure până intersectează
vechiul drum de exploatare ce duce la carieră. Mai departe traseul
continuă la stânga pe o distanță de circa 700 m, pe un drum cu
serpentine, ajungând în zona carierei, unde se pot vedea pereții de
calcar metamorfic de culoare neagră și roșiatică.
Din carieră traseul se poate parcurge în sens invers sau pe
drumul de exploatare (circa 4 km distanță) până în Moneasa sau se
poate continua pe unul din traseele intersectate pe parcurs.
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ATENȚIONARE! Din cauza condițiilor meteo sau a exploatărilor forestiere, unele trasee
sau porțiuni din traseele turistice pot deveni impracticabile pentru parcurgerea acestora, în special
cu bicicletele.
Harta zonei cu track-ul GPS al traseului:
Moneasa – Ruinele Cuptorului de Topit Fier – Cariera de Marmoră
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