
Serviciul Salvamont - Salvaspeo Bihor               
Departamentul Trasee 
 

FIȘA TRASEULUI TURISTIC  
 

Zona Defileul Crișului Negru Nr. traseu 1 
 

1 Borz - sub Vf Pacău - Borz 

Masivul montan Codru Moma 

Tip de traseu Circuit 

Marcaj Punct albastru 

Descrierea traseului 
(capetele cu BOLD) 

 Traseul pornește din vecinătatea confluenței văii Hălgașului cu Crișul Negru, la ieșirea din satul 

Borz spre Uileacu de Beiuș. Urmăm marcajul punct albastru, semnalizat inclusiv pe un panou de 

orientare poziționat la accesul spre Valea Hălgașului. Urcăm ușor pe drumul pietruit ce însoțește 

valea și după 100 m traversăm calea ferată. Continuăm urcușul lejer pe vale timp de aproximativ 

45 de minute, traversând cele 10 punți de lemn amenajate peste apă, după care poteca descrie o 

cotitură ușor spre stânga, părăsind drumul, continuând să avanseze pe versantul drept al văii. 

Urcăm 30-40 de minute prin pădure, cu mare atenție urmărim poteca marcată, care intersectează 

alte cărări (în special de animale) după câteva serpentine ajungem într-o poiana situată sub Vârful 

Pacău, în imediata vecinătate a rezervației de bujor banatic, unde accesul este interzis. Cotim 

stânga de îndată ce ieșim din pădure și un drum forestier ne ghidează timp de 20 de minute pe la 

limita vestică a rezervației. Ajungem într-o poiana imensă de unde putem admira întinsul sat 

Dumbrăvița de Codru spre vest. Continuăm pe drumul forestier timp de aproximativ 15 minute, 

trecând pe lângă o serie de 3 grajduri aflate în vârful poienii și pe lângă 2 bălți săpate de oameni 

pentru a aduna apă necesară adăpatului animalelor. Intrăm din nou în pădure și urmăm drumul 

principal însoțit de marcajul punct albastru și după aproximativ 20 de minute părăsim pădurea 

urmând drumul principal pentru 10-15 minute până când intersectăm drumul județean care străbate 

Defileul Crișului Negru. Continuăm spre stânga, în aval pe Crișul Negru, pe lângă șosea și după 

2,5 kilometri ne întoarcem la punctul de plecare în traseu 

 Traseul se poate parcurge în ambele sensuri, partea de mers pe marginea drumului județean 

necesitând o atenție sporită la trafic. Traseul se poate parcurge cu bicicleta, în special în sens invers 

decât cel descris, porțiunea dintre Valea Hălgașului și Dealul Pacău fiind mai dificilă. 
Lungime in km 11 km 

Diferenta de nivel 
(total) 

1100 m  

Timp de parcurgere 3 – 3.5 ore 

Accesibil : Vara / Iarna 
/ Permanent. 

Primavara - Toamna  

Nr. de semne aplicate 820 

Nr. de stâlpi  - 

Nr. de săgeţi 
indicatoare  

5 

Nr. de panouri indicat. 
si avertiz. 

20 

Nr. de hărţi si 
amplasamentul lor 

- 

Stare traseu Foarte bună 

Stare marcaj Foarte bună 

Lucrări necesare de 
executat 

nici una 

Refugii/adaposturi pe 
traseu 
Capacitatea nr. 
loc/Starea lor 

- 

Grad de dificultate Mediu 

Importanţa traseu 

 Traseul permite vizitarea Rezervatiei cu Bujorul Banatic, specie endemica 
rara, cu o valoare inestimabila care vegeteaza in locuri adapostite termic. 
Pe tot parcursul traseului de pot observa specii de reptile,  amfibieni si  
mamifere. 



Acces in zona Acces auto pe DJ 709 in localitatea Borz situata in defileul Crisului Negru 

Anul omologarii 
traseului 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


