
 

 

 

 

 

 

 

Obiective turistice naturale din bazinul Trotuşului 

Informații suplimentare despre aceste obiective 

turistice naturale, precum și despre altele, se găsesc 

pe pagina de Facebook „Minunile de Lângă Noi”. 

Fotografii ale acestor obiective sunt postate pe 

www.panoramio.com 

Filme de prezentare a obiectivelor se găsesc pe 

www.youtube.com 

Trackuri GPS cu ajutorul cărora se pot vizita 

obiectivele se găsesc pe site-ul www.wikiloc.com 

Fotografiile și trackurile GPS sunt accesibile și 

din apicația Google Earth. 

 

proiect finanţat de Petrom prin programul de 

implicare în comunitate "Ţara lui Andrei" 

 

 

 

Cascada Şupanu 

Cascada Șupanu este situată în apropierea oraşului Comăneşti. 

Pentru a o găsi şi a ne bucura de spectacolul pe care-l oferă, trebuie să 

străbatem valea Şupanului cale de 5 

km de la podul peste râul Trotuş, situat 

aproape de centrul oraşului Comăneşti. 

Valea Şupanului este 

străbătută de un drum forestier, 

accesibil auto. După ce trecem al 

patrulea pod, peste un afluent de 

stânga al Şupanului, (din dreapta în 

sensul nostru de deplasare), mai 

mergem 150 de metri pe drum, după 

care îl vom părăsi. Ultimii 700 de metri 

îi vom parcurge prin albie, având astfel 

posibilitatea să admirăm şi alte căderi 

de apă. După mai puţin de o jumătate 

de oră de la părăsirea drumului forestier, ajungem la căderea principală ce 

însumează, din mai multe trepte, circa 10 metri. 

Dealul Drăcoaia 

Graniţa dintre oraşul Târgu Ocna şi comuna Dofteana este marcată, 

la est de DN 12A, de o creastă ascuţită ce pare, la prima vedere, inabordabilă. 

Este rezervaţia 

geologică Hogbackul 

Drăcoaia, 

impresionantă prin 

aspect şi sonoră prin 

denumire. Un spate de 

dinozaur, presărat cu 

stânci, se înalţă 

ameţitor peste 350 de 

metri, din râul Trotuş 

spre culmile domoale 

ale Munţilor Berzunţi.  

Mergând dinspre Târgu Ocna către Dărmăneşti, după ieşirea din 

Poieni – localitate inclusă în orașul Târgu Ocna, cu aproximativ 200 de metri 

înainte de a intra în satul Bogata, găsim un drum în dreapta ce traversează 

calea ferată și ne conduce la un pod peste râul Trotuş, iar în continuare, până 

la baza dealului. Altitudinea vârfului Drăcoaia este de 666 de metri!  

Urcușul este dificil, dar peisajul ce poate fi admirat este încântător, 

atât prin stâncile ce-i conferă dealului aspectul de hogback, cât și prin 

perspectiva pe care o avem către valea Trotușului. 

Cascada Zogo 

Parcurgând DN 12A dinspre Comănești către Miercurea Ciuc, la doar 

650 de metri după intrarea în județul Harghita, un drum (DJ 127A) ne conduce 

în localitatea Valea Rece. La 6,2 km de la părăsirea drumului național, în 

centrul localității Valea Rece, un alt drum (DJ 127B) se desprinde spre stânga, 

pe valea pârâului Iavardi. 

Urmând acest drum, după aproape trei km ajungem la Cascada Zogo. Aici, 

pârâul se despletește în mai 

multe fire care-și găsesc 

locul prin care să depășească 

blocul de piatră de 10 m 

înălțime, pentru ca la baza 

cascadei să se reunească. 

Deși drumul este accesibil 

auto cu excepția ultimilor 

300 de metri, recomandăm 

ca, de la intersecția din Valea 

Rece, traseul să fie parcurs cu piciorul, pentru a putea admira peisajul specific 

munților vulcanici. 

Lacul Tarniţa 

Lacul Tarnița, numit de localnici și Lacul Bălătău, a dat naștere 

multor legende. Se spune despre el că este un lac fără fund, că toate vietățile 

sunt atrase în lac și sfârșesc prin înec, ba chiar că în lac ar putea fi văzut 

catargul unei corăbii. Trecând de la legendă la realitate, Lacul Tarnița este o 

destinație turistică ce încântă vizitatorii prin frumusețea aparte a peisajului. 

Pentru a ajunge la acest lac vom părăsi DN 2G, în apropierea limitei 

dintre orașele Comănești și 

Moinești, pe strada 

Cireșoaia, către Vermești, 

iar apoi pe prima uliță spre 

stânga. Drumul forestier 

pătrunde în pădure, apoi 

se transformă în potecă și 

ne conduce la lac pe 

direcția E-NE. Din DN 2G 

avem de parcurs până la 

lac o distanță de 4,7 km, 

aproximativ 1 ½ ore de mers pe jos. 

Cascadele de la Carieră 

Salba de cascade se află la doar 800 de metri de DN 12B, ce leagă 

Târgu Ocna de Slănic Moldova și la aproximativ 30 de minute de mers pe jos. 

Punctul de plecare spre 

cascade este situat la 850 de 

metri de limita oraşului Târgu 

Ocna. Şoseaua se părăseşte 

spre stânga, în locul unde 

aceasta face o curbă de 90 

de grade spre dreapta, pe un 

drum de căruţe ce coboară în 

albia Slănicului.  

După ce se traversează cariera de piatră, se ajunge la o confluență: 

spre dreapta (în sensul de deplasare) se află o cascadă în două trepte ce 

însumează aproximativ 13 metri, iar spre stânga o succesiune de patru 

cascade. Valea din stânga se poate parcurge doar de către turiștii 

experimentați și echipați corespunzător, care vor putea descoperi, într-o zonă 

deosebit de sălbatică succesiunea de cascade, una mai frumoasă ca cealaltă. 

http://www.panoramio.com/
http://www.youtube.com/
http://www.wikiloc.com/


Lângă penultima se poate admira un cub de piatră, suspendat între doi pereți 

stâncoși. 

Canionul Dofteana 

Punctul de reper pentru vizitarea canionului este intersecția dintre 

DN 12A, între localitățile Bogata și Dofteana și DJ 116, care face legătura cu 

satul Cucuieți. De la intersecție ne vom deplasa 350 de metri către localitatea 

Dofteana, până la întâlnirea unui podeț peste un pârâu (secat în perioadele 

secetoase). Aici părăsim 

drumul național spre V și ne 

deplasăm pe lângă acest 

pârâiaș 400 de metri până la 

intrarea în canion. 

Canionul, adânc 

de aproximativ 30 de metri și 

având o lungime de 400 de 

metri, este spectaculos și 

trebuie parcurs cu deosebită atenție din cauza terenului nisipos. În capătul din 

amonte vom găsi o frumoasă cascadă. Recomandăm ca vizitarea să se facă 

într-o perioadă secetoasă, mai ales din cauza pericolului prăbușirii unor părți 

din pereții nisipoși ai canionului. 

Apa pe Piatră 

Apa pe Piatră este o succesiune de patru cascade ce însumează o 

diferență de nivel de peste 20 de metri, situată pe pârâul Cernica, pe raza 

localității Poiana Sărată. Din E574, la 400 de metri de la intrarea în localitatea 

Poiana Sărată dinspre Onești, vom urma o uliță spre dreapta care se 

transformă, la ieșirea din sat, în drum forestier. 

După 800 de metri 

de la părăsirea drumului 

european vom întâlni pe 

stânga un izvor cu apă 

sulfuroasă, iar după încă 500 

de metri drumul face o 

serpentină spre stânga. 

Din acest loc părăsim drumul 

mergând tot înainte pe lângă 

pârâu. După nici 50 de metri ajungem la prima cădere de apă și, urcând o 

pantă abruptă și alunecoasă pe timp ploios, la următoarele trepte, mai 

spectaculoase. Revenirea se poate face pe drumul forestier dacă, după ultima 

cascadă, continuăm urcușul încă 100 de metri. 

Carpul & Altarul 

Două interesante alcătuiri de piatră înfrumusețează Munceii Uture, 

pe cumpăna de ape dintre Tazlăul Sărat și Tazlăul Mare. Pentru a le vizita vom 

parcurge DJ 117 între Moinești și Bolătău. Traseul propriu-zis începe lângă 

biserica din Bolătău. De aici vom urma drumul forestier spre dreapta, iar după 

1,2 km, din dreptul unei troițe, vom merge spre dreapta pe un drum accesibil 

autoturismelor de teren. 

După încă 4,2 km descoperim prima “operă de artă”, un uriaș profil 

de dac, denumit Stogul de Piatră; nouă ni s-a părut mai potrivită denumirea 

“Carpul”. Stânca este 

deosebit de interesantă 

privită din orice unghi. 

Continuând deplasarea pe 

creastă încă 1,3 km, până în 

cel mai înalt vârf din zona și 

apoi 800 de metri spre 

dreapta, pe o culme 

secundară, vom întâlni o a 

doua stâncă interesantă care 

pare a fi un străvechi altar 

de sacrificii. 

Cascadele Buciaşului 

Pârâul Buciaș este un afluent de stânga al râului Cașin. Pe valea 

acestui pârâu se află două cascade de o frumusețe rară. Pornind de la cantonul 

silvic Buciaș spre amonte, pe valea acestui pârâu, după doar 40 de minute (2,5 

km) ajungem la cea mai mare și mai frumoasă cascadă din județul Bacău, 

Cascada Buciaș. În această zonă, declarată rezervație naturală, și-au găsit 

adăpost câteva capre negre (singurele din județ). 

Din păcate majoritatea turiștilor – din cei foarte puțini care ajung în 

această zonă – se opresc aici. 

Continuând deplasarea în 

amonte, după aproape 2 km 

ajungem la o intersecție de la 

care, după alți 2,3 km parcurși 

pe drumul din stânga, ajungem 

la Cascada Fata Moartă. În 

aceste locuri istoria se 

împletește cu legendele, câteva 

dintre acestea fiind amintite de 

Ioan Missir în volumul „Fata Moartă”. 

Cheile Caşinului 

Cheile Cașinului sunt situate la o distanță de 2 km de capătul DJ 

115 (asfaltat) Onești – Mănăstirea Cașin – Scutaru. Această distanță poate fi 

parcursă cu autoturismul pe drumul forestier Scutaru – Cabana Buciaș. Cheile 

nu sunt vizibile din drumul forestier; pentru a le vizita trebuie coborâtă o pantă 

abruptă, iar pentru a le vedea în întregime este necesară traversarea râului 

Cașin de mai multe ori (din 

acest motiv recomandăm o 

perioadă secetoasă ca fiind 

optimă pentru vizitare). 

În chei se 

remarcă două turnuri de 

piatră, impresionante, care 

ne duc cu gândul la 

turnurile gemene de la 

WTC, precum și un relief 

ruiniform, puternic fragmentat, foarte asemănător cu cel din rezervația Reghiu-

SCRUNTAR din județul Vrancea (doar suntem lângă SCUTARU). 

Natura ne oferă atracții de neuitat. 

Să o protejăm! 

„Nu lăsa nimic în afara urmelor bocancilor! 

Nu lua nimic în afara fotografiilor! 

Nu schimba natura, ci doar pe  tine însuţi!” 

 

De fiecare dată când sunteți în mijlocul 

naturii, respectați următoarele reguli: 

 Pregătiți-vă din timp excursia! Planificarea 
se realizează ținând cont de intențiile tuturor 

membrilor grupului cu care mergeți. Pentru 
planificare, adunați  informații. 

 Aduceți tot ce aveți nevoie și luați tot ce 

ați adus! 

 Nu murdăriți Natura și evacuați-vă 

gunoiul! Din rucsac sau din portbagajul 
autoturismului nu trebuie să lipsească sacii 

menajeri în care să strângeți toate resturile 
alimentare și nealimentare pe care le-ați 

produs. 

 Lăsați locul vizitat așa cum l-ați găsit! Nu 

luați plante sau alte suveniruri care în cele mai 
multe cazuri ajung în final la tomberon. 

 Nu lăsați urme de la focul de tabără sau 

grătar! Un foc nesupravegheat poate produce 
un incendiu cu consecințe foarte grave. 

 Respectați viețuitoarele sălbatice! 

 Respectați-i pe ceilalți turiști! Nu poluați 

fonic prin muzică dată la maximum sau țipete.  

 

Respectând aceste reguli, vă veți bucura din 

plin de frumusețile naturii, atât acum cât și în viitor! 
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