
Geoparcul 
Internațional UNESCO 
Țara Hațegului

Descoperă 
Apreciază 
Respectă



Ce este un Geoparc? 

Geoparcul este un spațiu în care s-au păstrat 
urme unice ale evoluției planetei noastre. 

Geoparcul este teritoriul unor comunități umane 
ce au dezvoltat valori culturale specifice, folosind 
continuu resursele naturale locale. Geoparcul 
este locul în care istoria de mii de ani a oamenilor 
se întâlnește cu istoria de miliarde de ani a 
Pământului. Geoparcul este un mijloc de a pătrunde 
în tărâmul fabulos al legăturilor nevăzute și pline de 
simboluri dintre spaţiul fizic și cel spiritual, pe care 
oamenii l-au construit generație după generație. 

Geoparcul crează cadrul pentru proiecte de 
cercetare, educație și cooperare pentru dezvoltare 
locală, cu scopul de a genera venituri și locuri de 
muncă și de a conserva și promova, la nivel național 
și internațional, valorile locale. 

Geoparcul este o stare de spirit a tuturor celor ce 
doresc să participe la renașterea unor comunităţi, 
este tărâmul de întâlnire a tuturor celor ce se simt 
atașaţi de valorile tradiţionale și îi sunt locuitori 
reali sau virtuali.

Geoparcurile internaționale
Geoparcul este un concept de dezvoltare recunoscut 
internațional. Început în Europa, în anul 2000, prin 
crearea Reţelei Europene a Geoparcurilor (EGN), a 
continuat la nivel mondial prin crearea, în anul 2004, 
a Reţelei Globale a Geoparcurilor (GGN) și a culminat 
cu înființarea, la 17 noiembrie 2015, a Programului 
UNESCO pentru Geoștiinţe și Geoparcuri. În prezent, 
Rețeaua Globală cuprinde 147 de teritorii din 41 de 
țări și se va extinde continuu în următorii ani cu noi 
teritorii și țări.

Un Geoparc Internațional UNESCO este definit  drept 
o zonă geografică unică în care siturile și peisajele de 
importanță geologică internațională sunt gestionate 
în baza unui concept integrator de protecție, educație 
și dezvoltare durabilă. Această calitate este dobândită 
de geoparcurile care sunt acceptate în Reţeaua 
Internațională a Geoparcurilor, parte a Programului 
UNESCO pentru Geoștiințe și Geoparcuri, în urma 
unui proces de selecție și validare. Fiecare geoparc 
membru este reevaluat de experţii UNESCO în 
vederea revalidării, la fiecare patru ani.
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Suntem primul Geoparc Internațional din România și 
din Europa de Est recunoscut ca sit UNESCO, pentru 

modul creativ de valorificare turistică, educațională și 
științifică a unui patrimoniu geologic și cultural deosebit. 

Aflat în Țara Hațegului din județul Hunedoara, 
Geoparcul cuprinde un teritoriu cu un farmec 
aparte, la întretăierea unor rute culturale și 
comerciale străvechi ce făceau legătura între 
Transilvania, Banat și Oltenia.

Geoparcul oferă tuturor șansa unui „Drum prin 
vremi”, o călătorie în timp ce începe acum 600 de 
milioane de ani, vârsta primelor roci și continuă apoi 
în Vremea Oceanului Tethys, Vremea Dinozaurilor, 
Vremea formării Munților Retezat, Șureanu și 
Poiana Ruscă, Vremea ultimei glaciațiuni, Vremea 
primilor oameni, Vremea dacilor și a romanilor, 
Vremea cavalerilor, a castelelor și a bisericilor din 
piatră, Vremea bunicilor. Azi, în Vremea noastră, locul 
și oamenii încă mai poartă urmele timpului, așteptând 

să fie descoperite în traseele și punctele de vizitare 
dezvoltate de Geoparc și de partenerii săi. Povestea 
Pământului (Terra), Povestea Vieții (Natura), Povestea 
Oamenilor (Fabula) sunt parte din Povestea Geoparcului, 
dezvăluită tuturor celor interesați să-și descopere 
rădăcinile sau dornici de noi aventuri culturale.

Recunoașterea internațională este rezultatul muncii 
continue începută acum 20 de ani de un parteneriat 
format din universități, administrații locale, muzee, 
institute de cercetare, asociații din țară și din 
străinătate. Universitatea din București este cea care 
a inițiat și coordonat acest proiect de dezvoltare 
și și-a asumat administrarea statutului de Geoparc 
Internațional și de sit UNESCO. În parteneriat cu alte 
entități, contribuie la îndeplinirea tuturor obligațiilor 
internaționale și propune continuu activități de 
cercetare, educație, interpretare și promovare a 
Geoparcului și a zonei Țara Hațegului – Retezat.
Cei care duc însă povestea mai departe sunt oamenii. 
Ca în orice poveste, există eroi providențiali fără 

de care narațiunea nu este în măsură să capteze 
atenția. Povestea Geoparcului a fost construită 
prin contribuția prof. univ. dr. Dan Grigorescu și a 
lect. univ. dr. Alexandru Andrășanu, alături de alți 
universitari și cercetători care au venit să descopere, 
să studieze și să pună bazele sitului UNESCO de 
astăzi. Apoi, au fost oameni de decizie – autorități 
locale sau întreprinzători, profesori, studenți, elevi și 
simpli membri ai comunităților care au contribuit la 
derularea firului poveștii. Prof. univ. dr. Dan Manoleli 
(†), dr. Dan Palcu, dr. Dorel Ruști, conf. univ. dr. Zoltan 
Csiki-Sava, Ioan Glodeanu, Ioan Radu, dr. Antoneta 
Seghedi, Brian Cooley, Mary Ann Wilson, prof. Silvia 
Szackacs, prof. Liliana Farcașiu, Cornelia Dobrean, 
Doenel Vulc (†)  și Dumitru Huzoni (†) sunt doar 
câteva nume din lunga listă a oamenilor providențiali 
care au făcut posibilă existența Geoparcului. Mai 
mult, fiecare nume are propria poveste gata să le fie 
împărtășită celor dornici să o cunoască.

Iar povestea e dusă mai departe de echipa 
Geoparcului, de parteneri și de tineri. Câteva sute de 

tineri, din Țara Hațegului și nu numai, au fost parte din 
unul dintre cele mai dinamice programe de voluntariat 
menit să îi ajute să descopere valorile locului. 
297 de persoane s-au înscris în programul de 
voluntariat al Geoparcului începând cu anul 2013, 
iar 38 dintre acestea au fost selectate și formate ca 
Ambasadori ai Geoparcului.

Valori
• Apartenența la un brand/concept unanim recunoscut: Geoparc Internațional UNESCO
• Interpretarea integrată a valorilor locale pentru educație și turism
• Respectul pentru comunitățile locale și susținerea antreprenoriatului social
• Cooperarea academică la nivel național și internațional pentru cercetare și educație
• Formarea tinerilor voluntari și ambasadori ai Geoparcului

Povestea noastră

Misiune
Geoparcul susține un cadru internațional de 
colaborare continuă între Universitatea din București 
și partenerii din Țara Hațegului, în proiecte și 
programe de dezvoltare socială, economică și 
culturală. Geoparcul extinde spaţiul educaţional, 
de cercetare și de formare în lumea reală și creează 
un cadru coerent de contact permanent între lumea 
academică și comunitățile locale.

Viziune
Ne propunem să fim cel mai atrăgător teritoriu 
UNESCO din România și un model internațional 
pentru modul în care cercetarea, educația și 
cooperarea contribuie la atingerea obiectivelor 
Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.    
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Drumul
Vulcanilor

Geodiversitate 
și Artă 

Hațeg, Sălașu de Sus, Mălăiești, Nucșoara 

Peștera Gura Cetății
Gura Cetății Cave7

Hațeg, Densuș, Ștei, Peșteana

Casa Vulcanilor
House of Volcanoes3

 

Hațeg, Sarmizegetusa, Ostrov, Râu de Mori, Suseni Hațeg, Sântămăria-Orlea, Crivadia, Bănița, Petroșani

Geositurile Ponor-Fizești 
Ponor-Fizești geosites 9

Cheile Crivadiei
Crivadia Gorge12

Cheile Streiului
Strei Gorge10

Geositurile Valea Râului Bărbat
Valea Râului Bărbat geosites 13

Distanță/Distance: 30 km Distanță/Distance: 50 kmDistanță/Distance: 26 km

Casa pentru Știință și Artă
House of Science and Art2

Natură 
și tradiție

Istorie
și Legende

15 Tăul fără Fund
Swamp with carnivorous plants

16 Vârful Poienii
Poienii Peak

16 Vârful Poienii
Poienii Peak

17 Fânețele cu narcise
Daffodil hayfields

18 Centru vizitare Parcul Național Retezat
Retezat National Park Visitor Center

19 Valea Râului Mare
Râul Mare Valley

23 Turnul de la Răchitova
Răchitova Tower

36 Satul tradițional Ștei
Ștei traditional village

31 Hățăgel - Ulpia Cristiana

24 Biserica din Densuș
Densuș Church

25 Bisericile din Peșteana
Peșteana Churches

26

Ruinele romane Sarmizegetusa Ulpia 
Traiana și Muzeul de Arheologie 
Roman capital ruins and the 
Archaeology Museum

27 Biserica din Ostrov
Ostrov Church

38 Clopotiva – sat tradițional 
Clopotiva traditional village

28 Mănăstirea și Cetatea Colț
Colț Monastery and Fortress

30 Cetatea Mălăiești
Mălăiești Fortress

37 Biserica Iobagilor
Iobagilor Church

39 Turnul de la Crivadia
Crivadia Tower

33 Biserica Sântămăria Orlea
Sântămăria Orlea Church33 Biserica Sântămăria Orlea

Sântămăria Orlea Church

34 Muzeul Satului Hațegan
Hațeg Village Museum

42 DinoStop Struthiosaurus transilvanicus
Sălașu de Sus

Casa Geoparcului 
House of the Geopark1 Casa Geoparcului 

House of the Geopark1 Casa Geoparcului 
House of the Geopark1 Casa Geoparcului 

House of the Geopark1 Casa Geoparcului 
House of the Geopark1

Hațeg, Sântămăria-Orlea, Sânpetru, Ohaba-Sibișel

Casa Dinozaurilor Pitici
House of Dwarf Dinosaurs 4

Geositul „La Scoabă”
”La Scoabă” geosite5

Câmpurile cu granit
Granite boulder fields

8

Casa Pietrelor
House of Stones6

Distanță/Distance: 18 km

Valea
Dinozaurilor

21
Casa Tradițiilor
House of Traditions

29 Biserica din Sânpetru
Sânpetru Church

32 Muzeul Țării Hațegului
Hațeg Country Museum

33 Biserica Sântămăria Orlea
Sântămăria Orlea Church

Adițional | Additional:

Adițional | Additional: Adițional | Additional:

Adițional | Additional:

Adițional | Additional:

Pădurea Slivuț
Slivuț Forest11

14 Rezervația de Zimbri
Bison Reserve

22 Mănăstirea Prislop
Prislop Monastery

20 Cetatea Regală a Hațegului
Hațeg Royal Fortress 

Povești 
în Piatră 

Poteca tematică Muzica Naturii
Thematic path ”The Music of Nature”35

Muzeele de artă modernă Ion Barbu
Ion Barbu modern art museums

Cascada Lolaia
Lolaia waterfall

Barajul Gura Apelor
Gura Apelor Dam

Zona turistică Râușor
Râușor touristic area

PN Grădiștea Muncelului-Cioclovina
Grădiștea Muncelului-Cioclovina Natural Park

Hațeg, Strei, Călan, Grădiștea de Munte, 
Simeria, Deva, Hunedoara

Dinosaurs’ Valley Volcano Road Nature and Tradition History and Legends Geodiversity and Art Stories in Stone

Distanță/Distance: 28  km

Cheile Băniței
Bănița Gorge
Peștera Bolii 
Bolii Cave

Biserica Strei
Strei Church
Biserica Streisângiorgiu
Streisângiorgiu Church
Situl UNESCO Sarmizegetusa Regia 
Sarmizegetusa Regia UNESCO World Heritage 
Arboretum Simeria
Simeria Arboretum
Cetatea Devei
Deva Fortress
Castelul Corvinilor
Corvin Castle

Ținutul Pădurenilor 
Pădureni Land
Lacul Cinciș
 Cinciș Lake

Adițional | Additional:

Distanță/Distance: 147 km

Casa Geoparcului 
House of the Geopark1

Puncte și trasee de vizitare
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Casa Tradițiilor

40 Balaur bondoc - Casa Geoparcului - Hațeg

41 Elopteryx nopcsai - Casa Tradițiilor - Sânpetru

42 Struthiosaurus transilvanicus  - Sălașu de Sus

Casa Dinozaurilor Pitici4 Casa Pietrelor6Casa pentru Știință și Artă 2

Casa Vulcanilor3Casa Geoparcului 1 21

Casele Geoparcului 

DinoStopuri

Info point

Râu

Drum
Localitate 

Atracție în afara Geoparcului

Lac 

TERRA
Povestea Pământului

NATURA
Povestea Naturii

FABULA
Povestea Oamenilor 

Puncte și trasee de vizitare



CASA GEOPARCULUI 
La Casa Geoparcului din orașul Hațeg este locul 
în care pornești la „Drum prin vremi”. În expoziția 
„Balauri, Dragoni, Dinozauri” vei înțelege ce este 
un Geoparc, iar poveștile despre oamenii locului, 
despre animale fabuloase și despre cum imaginea 
lor s-a schimbat în timp te vor familiariza cu 
legendele din Țara Hațegului. Vei face cunoștință 
cu paleontologii care au descoperit o specie 
unică de dinozaur - Balaur bondoc și vei vedea ce 
înseamnă munca de paleoartist.

CASA PENTRU  ȘTIINŢĂ ȘI ARTĂ „DUMITRU HUZONI”
La Casa pentru Știință și Artă „Dumitru Huzoni” a Geoparcului din 
comuna General Berthelot vei afla povestea de 4,6 miliarde de 
ani a Planetei Pământ și cea de 600 de milioane de ani a rocilor 
din Țara Hațegului și vei descoperi, prin experimente, parametrii 
fizici ai Pământului și naturii înconjurătoare.

Trebuie să îți anunți vizita cu cel puțin 3 zile înainte, prin mesaj 
privat pe pagina noastră facebook.com/geodinohateg sau la 
numerele de telefon: 0254 777 853;  0743 072 930.

Expoziția se află în Hațeg, Str. Libertăţii, nr. 9A
Program  de vizitare: 
15mai –15 septembrie: 
Miercuri: 10:00 – 18:00
Vineri: 10:00 – 18:00 
Sâmbătă: 10:00 – 16:00
16 septembrie - 14 mai
Trebuie să îți anunți vizita cu cel puțin 3 zile înainte, 
prin mesaj privat pe pagina noastră  
facebook.com/geodinohateg sau la numerele de 
telefon 0254 777 853; 0743 072 930

1

2

Geoprodusele 
Geoparcului
Geoparcul îți propune să descoperi locurile și 

comunitățile prin poveștile lor, dar și prin produsele 

inovative pe care le încurajează și le dezvoltă. 

Ele au rolul de a sprijini oamenii cu inițiativă și 

de a stimula dezvoltarea economică și socială. 

Punctele de vizitare ale Geoparcului, serviciile, 

obiectele și  activitățile dezvoltate în comunitate 

prin tehnici moștenite sau inovate susțin o piață 

locală și generează venituri. Geoprodusele sunt acele 

produse unicat care vorbesc despre - sau 

împrumută - identitatea locului, cu toate 

componentele sale geologice, naturale și umane.

Poveștile dinozaurilor pitici din Transilvania, vestiți 

în toată lumea, împreună cu poveștile Pământului, 

naturii și cele ale oamenilor au fost puse în 

valoare ca geoproduse printr-o rețea de centre și 

puncte de vizitare numite „Casele Geoparcului” 

și „DinoStopuri”, dezvoltată în cadrul proiectului 

Interreg Danube GeoTour.

Casele Geoparcului
Casele Geoparcului sunt centre de interpretare de 

mici dimensiuni. Este un concept unic de geoprodus 

dezvoltat de către Geoparcul Internațional UNESCO 

Țara Hațegului – Universitatea din București 

începând cu anul 2013, ca parte a strategiei de 

vizitare și promovare. 

În jurul caselor se dezvoltă activități educaționale, 

turistice, de vânzare a unor produse locale, aducând 

beneficii oamenilor din comunitate și Țării Hațegului.

8



CASA VULCANILOR
În satul Densuș, după ce treci „Puntea peste 

Timp”, vei descoperi pe un deal vulcanic un 

spațiu inedit - Casa Vulcanilor. Chiar dacă 

în prezent aici nu mai sunt vulcani activi, 

atunci când dinozaurii cutreierau insula Hațeg 

peisajul era total diferit.

Poți afla mai multe despre această lume 

dispărută făcând o programare pentru vizită 

și programe educaționale cu vulcani, fosile și 

plante pe website-ul www.casavulcanilor.ro.

CASA DINOZAURILOR PITICI
La Casa Dinozaurilor Pitici din satul Sânpetru, 

comuna Sântămăria Orlea, vei afla povestea 

unor viețuitoare unice care au trăit pe fosta 

Insulă a Hațegului acum 70 de milioane de 

ani. Te vor ajuta să înțelegi fascinanta lume 

preistorică de odinioară, reconstituirea unui 

mic șantier paleontologic, reprezentările mai 

multor specii de dinozauri pitici și macheta în 

mărime naturală a unui Elopteryx nopcsai.  

Acest dinozaur carnivor poartă numele 

savantului Franz Nopcsa, cel care a descoperit 

primele fosile din Țara Hațegului. 

CASA TRADIȚIILOR 
La Casa Tradițiilor din satul Sânpetru, comuna 

Sântămăria Orlea, poți afla mai multe despre cum 

oamenii locului au folosit resursele naturale și 

au dezvoltat o comunitate multiculturală. Italieni, 

maghiari, romi și români au trăit aici, de secole, 

împreună. Reprezentantele Asociației Femeilor 

din Santamaria Orlea, care administrează Casa 

Tradițiilor, îți vor spune povestea uneia dintre 

cele mai vechi și importante ocupații din zonă – 

oieritul. Creșterea oilor și meșteșugul vopsirii și 

prelucrării lânii au fost, timp de secole, motorul 

economiei locale. Vizită cu programare prealabilă 

la telefon: 0722 393 342 

CASA PIETRELOR
Pietrele prind viață, își spun povestea și au 

propria lor casă, la Ohaba-Sibișel, comuna 

Râu de Mori. Milioane de ani de povești 

despre cum acestea s-au format, s-au 

transformat în timp și cum susțin viața, astăzi, 

pot fi descoperite aici.

Vizite și programe educaționale cu plante și 

pietre pot fi rezervate la www.casapietrelor.ro
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Geositul La Scoabă
Primele fosile de dinozauri pitici din Transilvania au fost găsite pe valea Sibișelului, 
în formațiunea de Sânpetru, sau „la Scoabă”, cum îi spun localnicii. Aici poți atinge 
pietrele care s-au format pe vremea ultimilor dinozauri care au trăit vreodată pe 
Pământ. Pietrele dezvăluie povești despre dinozauri, broaște țestoase, crocodili, 
pterozauri și alte animale care trăiau aici, pe malul râului, într-un climat subtropical.

Traseul Valea Dinozaurilor
Traseul Valea Dinozaurilor începe la Casa Dinozaurilor Pitici și Casa Tradițiilor 
din satul Sânpetru și te duce la locul unde au fost descoperite primele fosile de 
dinozauri de pe teritoriul Geoparcului, în geositul „La Scoabă”. După ce vizitezi 
geositul continui traseul către satul tradițional Ohaba-Sibișel, unde poți vedea 
cum oamenii au folosit bulgării de granit ca să facă garduri de piatră fără liant și să 
își construiască gospodăriile. După ce treci de sat, poți să te plimbi prin câmpurile 
cu granit și să vizitezi Casa Pietrelor, situată în mijlocul acestor câmpuri.

Traseul Drumul Vulcanilor
Drumul Vulcanilor începe din centrul satului Densuș și te duce la dealurile vulcanice și 
la Casa Vulcanilor. În drumul tău către dealurile vulcanice vei vedea, chiar lângă drum, 
fragmente de lavă tip pillow. După ce treci de acestea, uită-te după indicatoarele care 
te duc la Casa Vulcanilor. Trebuie să parcurgi Puntea peste Timp ca să vezi dealurile 
vulcanice, fundul mării Tethys, urmele fosile și să vizitezi Casa Vulcanilor.

Poteca tematică „Muzica Naturii”
Piatra, lemnul și apa au fost dintodeauna prieteni de nădejde ai localnicilor din 
Țara Hațegului. Cu ajutorul lor și-au construit locuințe, unelte și mecanisme care 
să le facă traiul mai ușor. Fiecare are o poveste și o muzicalitate aparte. Parcurge 
poteca tematică „Muzica Naturii” din satul Peștera, comuna Sălașu de Sus, ca 
să descoperi muzica rocilor, muzica lemnului, muzica apei, muzica pădurii și 
sonoritatea vieții de la țară, de odinioară!

Câmpurile cu bulgări de granit
Ultima eră glaciară, încheiată în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, a lăsat 
ca mărturie pe teritoriul Geoparcului câmpuri cu bulgări de granit. Aceștia au 
fost cândva bucăți de stâncă pe care ghețarii de pe crestele Retezatului le-au 
rostogolit la vale atunci când s-au topit, fărâmându-le și rotunjindu-le. În sate, 
oamenii au folosit bulgării rotunzi de granit ca să facă garduri de piatră fără liant 
și în construcții. Cele mai spectaculoase câmpuri cu granit din Geoparc sunt cele 
din zona satelor Sibișel și Ohaba-Sibișel, comuna Râu de Mori și satul Peștera din 
comuna Sălașu de Sus.

Tăul fără Fund
Legendele spun că diavolul locuiește aici și atrage oamenii și vitele în mlaștină. 
De fapt, de vină pentru dispariția celor care intrau în Tăul fără Fund au fost noroiul 
adânc și vegetația încâlcită de la suprafața acestuia. În această vegetație trăiește 
și Roua Cerului - Drosera rotundifolia, o plantă rară, insectivoră, care este un relict 
glaciar. Tăul fără Fund din satul Peșteana, comuna Densuș, este singurul loc de pe 
teritoriul Geoparcului în care poate fi întâlnită.

Rezervația de Zimbri
În anul 1958, în Pădurea Slivuț de lângă orașul Hațeg au fost reintroduși în 
captivitate primii zimbri din România de după dispariția lor din țara noastră, în 
urmă cu două secole. În rezervație, care este deschisă pentru vizitatori, trăiesc 
acum descendenții primei perechi de zimbri aduși aici din Polonia.

Atracții12



Geoparcul în cifre
2014-2019
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9

21.000+~350

de proiecte cu finanțare 
națională și internațională 

derulate în Geoparc, 
atrase de Universitatea din 
București și de ONG-urile 

partenere ale Geoparcului.

de activități și proiecte 
educaționale desfășurate 
în școlile de pe teritoriul 

Geoparcului

expoziții cu tematică 
Geoparc în Țara Hațegului, 

în țară și în străinătate

premii câștigate pentru 
activitățile și proiectele 

derulate în Geoparc 

de evenimente culturale, 
educaționale și sportive 
organizate de Geoparc

tururi ghidate pe  
traseele Geoparcului

activități de cercetare 
științifică (cercetare, 

descoperiri științifice, tabere 
de vară) realizate de profesori 
și studenți ai Universității din 

București, ai universităților din 
țară și din străinătate

vizitatori 
în anul 2019

 de articole/an în presa 
scrisă, radio, TV și online cu 
menționarea Geoparcului

DinoStopuri

DinoStopurile sunt 
geoproduse originale 
dezvoltate de Geoparc. Un 
DinoStop îmbină povestea 
dinozaurilor cu activități 
ale partenerilor locali. 
Fiecare DinoStop cuprinde 
povestea unei specii unice 
de dinozaur descoperit în 
zonă, reconstrucția artistică 
a acestuia și un partener 
local ce oferă servicii, 
produse locale și informații 
vizitatorilor.

DinoStop Balaur Bondoc
DinoStopul Balaur bondoc este asociat Casei Geoparcului din Hațeg. Aici 
afli povestea singurului dinozaur care a primit un nume pur românesc și 
descoperi suvenire și produse locale de pe teritoriul Geoparcului, într-un 
mic punct de vânzare amenajat de Asociația Drag de Hațeg, partener al 
Geoparcului. Mai multe informații pe dragdehateg.org

DinoStop Elopteryx nopcsai
DinoStopul Elopteryx nopcsai este un spațiu de relaxare și descoperire 
pentru turiștii care vizitează Casa Dinozurilor Pitici și Casa Tradițiilor din 
satul Sânpetru, comuna Sântămăria Orlea. Aici poți participa la ateliere de 
vopsit lâna, la activități educaționale și poți descoperi produse realizate de 
Asociația Femeilor din Santamaria Orlea, partener al Geoparcului.
Mai multe informații pe: facebook.com/
AsociațiaFemeilordinSantamariaOrlea

DinoStop Struthiosaurus transilvanicus
Struthiosaurus transilvanicus este unul dintre cei mai spectaculoși dinozauri 
ale căror fosile au fost descoperite pe teritoriul Geoparcului. O reprezentare 
artistică a acestuia, realizată în Franța de o artistă specializată în mozaic, 
este expusă acum în parcul central din comuna Sălașu de Sus. În cadrul 
DinoStopului, el este pus în legătură cu Primăria, centrul administrației 
locale, Căminul cultural unde se desfășoară evenimentele comunității, 
Centrul Local de Informare Turistică și restaurantul „La Sălaș”.
La Centrul Local de Informare Turistică îți poți planifica vizite la obiectivele de 
pe teritoriul comunei și din Geoparc. Mai multe informații despre activitatea 
centrului poți găsi pe pagina Primăriei: www.comuna-salasudesus.ro, la 
secțiunea Turism.
În restaurantul „La Sălaș” vei descoperi un meniu variat în care, la loc de 
cinste, sunt mâncărurile locale, cum sunt renumiții virșli de Sălaș. Oferta 
completă a restaurantului o găsești pe: facebook.com/restaurantlasalas.

Struthyosaurus transsylvanicus
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Geoparcul este o construcție continuă, realizată 
cu ajutorul celor care se simt atașați de valorile 

sale tradiționale. În efortul nostru suntem susținuți de 
parteneri internaționali, naționali și locali. 
Geoparcurile membre în Rețeaua Europeană și în cea 
Internațională UNESCO precum și universități sau 
asociații profesionale internaționale ne ajută să clădim 
un model de dezvoltare durabilă a teritoriului bazat pe 
exemple de bune practici deja testate cu succes.

Universitatea din București, prin Facultatea de 
Geologie și Geofizică, Institutul de Cercetare al 
Universității (ICUB) și prin celelalte facultăți și 
departamente, asigură sprijinul academic, științific, 
financiar și administrativ al Geoparcului. 

Comisia Națională a României pentru UNESCO 
este partenerul de bază în promovarea și aplicarea 
programului pentru Geoștiințe și Geoparcuri și 
dezvoltarea unor proiecte comune de promovare a 
valorilor UNESCO în România.

Forumul Național al Geoparcurilor, Academia Română, 
universități, institute, muzee, fundații și ONG-uri 
ce activează la nivel național sunt parteneri în 
organizarea și derularea de proiecte, evenimente, 
cercetare științifică, activități educative, expoziții, 
activități de ecoturism și de promovare. 
Consiliul județean, instituții publice județene, 
consiliile locale și primăriile comunelor de pe 
teritoriul Geoparcului au o contribuție importantă 
în derularea strategiei de dezvoltare, a proiectelor și 
evenimentelor comune dedicate comunităților locale.

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, școlile de 
pe teritoriul Geoparcului, ONG-uri sunt parteneri în 
derularea de activități educative în cadrul Rețelei 
Informale EduGeoparc.

Geomedia, Drag de Hațeg, GeoD, Wild Roots, 
CRAL sunt asociațiile neguvernamentale ce susțin 
Geoparcul în activitățile de management.

Asociația Femeilor din Santamaria Orlea, TIOS, 
Asociația Intercomunală Țara Hațegului, Destinația 
Ecoturistică Țara Hațegului – Retezat, Parcul Național 
Retezat, Parcul Natural Grădiștea Muncelului – 
Cioclovina, Rotary, structura informală UNESCO 
Hunedoara sunt partenerii de dezvoltare ai 
Geoparcului.

Adaconi, Hotel Ferdinand, Geraico, Rolux, Dey și Parc 
Caffe sunt partenerii business cu sprijinul cărora 
promovăm valorile Geoparcului în rândul turiștilor, 
prin intermediul evenimentelor și proiectelor locale. 

Echipa Geoparcului Internațional 
UNESCO Țara Hațegului

Partenerii Geoparcului

Contact
Adresa: Strada Libertății, nr. 9A, Hațeg, jud. Hunedoara, 
cod 335500

Telefon: 0254 777 853, 0743 072 930

www.hateggeoparc.ro

Alexandru Andrășanu - directorul Geoparcului
Cristian Ciobanu - specialist geoturism 
Adina Popa - specialist comunicare 
Dan Horațiu Popa - specialist relația cu comunitățile 
Maria Crețescu - specialist geo-biodiversitate 
Cristina Toma - specialist geoconservare
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E-mail: hateggeoparc@unibuc.ro

Facebook: facebook.com/geodinohateg 

Instagram: hateggeoparc



Casa Geoparcului
Strada Libertății nr. 9A, Hațeg, 
jud. Hunedoara

Contact

+4 0254 777 853
hateggeoparc@unibuc.ro 
facebook.com/geodinohateg 

Miercuri   10:00 - 18:00
Vineri   10:00 - 18:00
Sâmbătă 10:00 - 16:00

15 mai - 15 septembrie

16 septembrie - 14 mai
Doar cu programare

Descoperă | Apreciază | Respectă

Este invitația la o aventură culturală, 
dar și atitudinea pe care dorim să 
o adopte toți cei care doresc să 
înțeleagă semnificația și valorile 
Geoparcului. Ne-am gândit să îți facem 
călătoria cât mai interesantă și ușor de 
parcurs invitându-te la un „Drum prin 
vremi”. Un set de simboluri originale 
te va călăuzi spre locurile pline de 
povești ale Geoparcului.

Călătoria începe la


