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CONSERVAREA PEISAJULUI AGRO-PASTORAL 
ȘI A BIODIVERSITĂȚII ÎN ZONA FUNDATA-MOIECIU DE SUS

Activități sportive
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Acest proiect a apărut din dorința noastră 
de a păstra cadrul natural și tradițional de 
la poalele Munților Bucegi și Leaota, fără a 
aduce schimbări majore locurilor și oamenilor.

Prin intermediul acestui proiect dorim 
ca localnicii și turiștii să conștientizeze că 
dezvoltarea satelor de munte prin diferite 
activități, dar mai ales prin turism, nu trebuie 
să afecteze cadrul natural, cultural-tradițional 
și biodiversitatea zonei. Păstrând și punând 
în valoare ceea ce există în acest moment, 
reprezintă dezvoltarea durabilă a acestei zone.  

Activități sportive în cadrul natural și tradițional

Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat cu Primăria Comunei Fundata, implementează, în perioada 
martie 2015 - aprilie 2016,  proiectul “Conservarea peisajului agro-pastoral și a biodiversității în zona Fundata 
-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, componenta 
Dezvoltare Durabilă, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 143,695.30 EUR.

Sportul este parte din viața noastră și credem 
că trebuie descoperit de fiecare dintre noi. 
Nu contează nivelul de pregătire, foarte 
importantă este continuitatea și bucuria de a 
face sport, indiferent de activitatea pe care o 
alegi, de exemplu: alergare, mers cu bicicleta, 
mișcare în aer liber, chiar și plimbare doar.

Zona în care ne aflăm, permite practicarea 
diferitelor activități sportive, vă încurajăm să 
descoperiți aceste locuri în plimbare, alergare, 
cu bicicleta sau chiar și cu schiurile, iarna, 
când zăpada este potrivită. 
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Parcursul celor 9 Trasee Ecoturistice 
este de o frumusețe aparte, sus-jos 
prin satele alăturate: Fundata, Șirnea 
și Moieciu de Sus, descoperind cadrul 
natural și tradițional de la poalele 
Munților Bucegi, Leaota și Piatra 
Craiului.

Vei remarca relieful zonei, habitate 
diverse, case cu arhitectură specifică, 
istoria acestor locuri, meșteșuguri 
străvechi și atracții inedite precum 
Lacul Fără Fund și, mai ales, oamenii 
care au contribuit la crearea și 
întreținerea acestui peisaj agro-
pastoral - un adevărat Muzeu de-a 
lungul potecilor. 

Plimbare pe traseele din zonă 



Hartă generală Trasee ecoturistice
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Alergare la EcoMarathon Moieciu de Sus

Alergarea rămâne unul din cele mai fascinante 
sporturi. Dacă alegi să descoperi aceste poteci 
în alergare, nu uita să te documentezi înainte 
pe hartă și să adaptezi echipamentul în funcție 
de condițiile meteo și de distanța pe care vrei 
să o parcurgi.

Proiectul EcoMarathon Moieciu de Sus s-a 
născut din pasiunea noastră pentru munte, 
natură și alergare, și din entuziasmul tuturor 
celor implicați și al participanților în special.

Obiectivele inițiale cu care am pornit acest 
proiect rămân cele mai motivante lucruri:
• promovarea sportului și a activităților în aer 
liber;
• protejarea și marcarea turistică a potecilor din 
zona Bran-Moieciu;
• dezvoltarea ecoturistică a zonei;
• dezvoltarea durabilă și protejarea ecosis-
temului;
• educație prin sport, respect pentru natură, 
implicarea comunității locale.

Împreună am reușit să facem din acest 
eveniment unul din cele mai așteptate 
concursuri ale anului, am reușit ca și alții 
să descopere bucuria alergării montane și 
frumusețea plimbărilor la Moieciu și Fundata, 
sau pe potecile alpine din Bucegi și Piatra 
Craiului.

Evenimentul are loc în fiecare an la începutul 
lunii Mai. 

Cadrul natural în care se desfășoară, peisajele 
alpine ale crestelor înzăpezite, particularitatea 
traseului prin forma inedită de trifoi și prin 
alternanța urcărilor și a coborârilor sunt 
câteva din cele mai îndrăgite caracteristici la 
EcoMarathon.

Competiția EcoMarathon cuprinde trei curse 
distincte destinate iubitorilor de mișcare în 
aer liber și iubitorilor de munte.

Detalii: www.ecomarathon.ro

Zilele Olimpice - Șirnea, 23 iunie

În fiecare an, la Șirnea, are loc celebrarea Zilelor 
Olimpice, manifestare dedicata sportului, 
spiritului olimpic și activităților conexe. Satul 
Șirnea a fost primul sat turistic din România. 
(iulie 1973)

Evenimentul cuprinde o festivitate inedită 
inspirată din istoria Jocurilor Olimpice, 
întreceri sportive dedicate atât sportivilor de 
performanță, cât și amatorilor de orice vârstă, 
spectacole, tradiții și obiceiuri din zonă etc. 

În cadrul evenimentul, pe lângă întrecerea de 
Cros Național, vor avea loc și o serie de alte 
manifestări cultural-sportive.

La Muzeul „Nicolae Frunteş” se aprinde flacără 
olimpică, într-o ceremonie, la fel de solemn 
urmând a fi și ceremonialul simbolurilor 
olimpice.

Startul la Cross este de obicei de la 
Monumentul Eroilor, iar sosirea are loc pe 
„Arena Olimpică”. În aceiași perioadă se mai 
desfășoară un velo-maraton între Brașov și 
Șirnea, sosirea fiind tot pe Arena Olimpică” 
din Șirnea. 
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Traseul EcoMarathon

BUCLA 3

BUCLA 1

BUCLA 2

Traseul este format din trei bucle distincte 
care formează trifoiul EcoMarathon, startul și 
sosirea sunt în Moieciu de Sus.

B1. START – Moieciu de Sus – La Mândru – 
Fundata – Moieciu de Sus: cca: 14,2 km (traseu 
Cross)

B2. Moieciu de Sus – Culmea Lungă – Valea 
Lungă – Cheile Grădiștei – Fundata – Moieciu 
de Sus: cca 14,5 km

B3. Moieciu de Sus – La Bisericuța – Valea 
Bângăleasa – Poiana Guțanu – Poiana Pleșii – 
Moieciu de Sus – SOSIRE: cca 13,2 km
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EcoMarathon EcoCross

Cursa de EcoMarathon este un 
concurs destinat alergătorilor 
avansați și celor care doresc 
să-și depășească limitele. Cursă 
pe distanța clasică de 42 km, 
cu o diferență de nivel de circa 
+2400m, 9 h timp limită, startul 
si sosirea în Moieciu de Sus.

EcoCross: competiție destinată 
celor care preferă distanțele mai 
scurte sau care au început de 
curând alergarea și care doresc 
totodată să-și schimbe modul 
de viață, să devină mai activi. O 
cursă de 14 km, cu o diferență 
de nivel de circa +600m, startul 
și sosirea având loc în Moieciu 
de Sus.
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Traseul EcoMarathon este semnalizat doar în 
perioada desfășurării evenimen-tului, poate 
suferi modificări în funcție de vreme și alți factori. 
Parțial, porțiuni din traseu coincid cu poteci 
din traseele ecoturistice semnalizate în Zona 
Fundata – Moieciu de Sus și descrise în acest ghid 
ecoturistic ( T4, T6, T8, T9).  

Având în vedere că porțiuni ale traseului 
EcoMarathon sunt pe proprietăți particulare, 
fânețe și pășuni, recomandăm parcurgerea 
integrală a traseului doar în perioada concursului, 
fără să vă abateți de la poteci sau drumuri și 
respectând natura și oamenii acestor locuri.

EcoKids

Cursa EcoKids este un concurs 
destinat copiilor. În funcție 
de categoria de vârstă se vor 
parcurge diferite distanțe, cu 
startul și sosirea în Moieciu de 
Sus.
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În fiecare an, la începutul lunii 
Octombrie, are loc concursul de 
alergare montană Maraton Piatra 
Craiului, una dintre cele mai 
cunoscute competiții de alergare 
montană din România. 

Este cursa care face turul Pietrei 
Craiului, peisaje spectaculoase, 
urcări dificile și zone alpine. 
Concursul face parte din Seria 
concursurilor Carpathian Man. 
Detalii: www.carpathianman.ro

Alergare - Maratonul Pietrei Craiului
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Maraton de mountainbike ... pe 
etape ... Iezer-Papușa, Leaota, 
Piatra Craiului și Bucegi... 4 munți, 
4 zile, 4 trasee spectaculoase! Și 
toate acestea în echipă!

Bike 4Mountains este o cursă 
dificilă, solicitantă, care cere 
permanentă atenție și experiența 
participării la alte maratoane. Este 
o cursa cu urcări tari și coborâri 
tehnice, cu împins și cărat bicicleta, 
single trail-uri și pe drumuri cu 
trafic deschis, pe piatră, pământ 
sau iarbă, prin apă, pe asfalt sau 
pe rădăcini, este o cursă care îți va 
stârni trăiri diverse. 
Detalii: www.carpathianman.ro

Mountain bike
Se spune că mersul pe bicicletă, odată ce l-ai 
învățat, nu se uită niciodată! Tot așa putem 
spune și despre o zi petrecută aici cu bicicleta, 
descoperind drumurile, potecile și peisajele 
din zonă, îți vei aminti cu drag și vei reveni și 
cu alte ocazii.

Drumuri forestiere accesibile, poteci mai 
înguste, uneori urcări dificile sau coborâri mai 
abrupte, pietriș, pășune sau pădure, poate un 
loc de popas cu peisaje uimitoare, un labirint 
de poteci pentru cei pasionați de acest sport 
sau chiar și pentru cei care abia îl descoperă.

Echipamentul trebuie adecvat în funcție de 
condițiile meteo și de nivelul de pregătire, 
vă puteți documenta pe hartă și puteți alege 
unul din traseele Ecoturistice semnalizate sau 
alte conexiuni ale potecilor. Recomandăm 
parcurgerea cu bicicleta a traseelor T1, T5 și 
T7, dar și a unor porțiuni din celelalte trasee. 

Concursul MTB 4 Munți
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Drumeții alpine în Munții Bucegi și Piatra Craiului 
Din satele de la poalele Munților Bucegi, Piatra 
Craiului și Leaota se poate ajunge foarte ușor 
pe traseele montane din acești munți înalți. 
Sunt trasee spectaculoase, alpine, cu peisaje 
diferite, păduri, goluri alpine și zone stâncoase 
de calcar sau conglomerat. 

Gradul de dificultate este variat, unele dintre 
ele fiind indicate doar turiștilor experimentați. 
Recomandăm folosirea echipamentului 
adecvat și informarea în prealabil despre 
traseu, condiții meteo, dificultate, marcaj și 
durată. 

Drumeții alpine - Piatra Craiului



22 2323

Drumeții alpine - Bucegi
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Complex Cheile Grădiștei
Centrul de agrement situat în cadrul Pensiunii 
Fundățica oferă posibilitatea turiștilor de a 
obține informații legate de traseele din zonă 
și diferitele activități care se pot practica în 
Comuna Fundata, dar mai ales în cadrul Tree 
Adventure Park.

Tree Adventure Park înconjoară centrul de 
agrement oferind posibilitatea turiștilor de 
a opta între 3 trasee amenajate prin copaci 
pentru diferite niveluri de pregătire. Traseul se 
poate adapta în funcție de capacitatea fizică a 
fiecărei persoane și poate găzdui simultan pe 
trasee maxim 10 persoane. 

Parcul de aventuri are cea mai lungă tiroliană 
din culoarul Rucăr-Bran, de 220 m, iar 
lungimea traseelor însumate are aproximativ 
400 m. Pe lângă acestea, mai dispune de 29 
de jocuri în copaci conectate prin 9 tiroliane. 
Pe tot parcursul traseelor sunteți însoțiți sau 
supravegheați de instructor.

În funcție de anotimp, se poate practica schi-
fond pe drumurile forestiere din zonă, sau tir cu 
arcul, echipamentul necesar pentru inițierea 
în aceste sporturi fiind pus la dispoziție de 
instructori.
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Centru de agrement Tree Adventure Park - Fundățica
Centrul de agrement situat în cadrul Pensiunii 
Fundățica oferă posibilitatea turiștilor de a 
obține informații legate de traseele din zonă 
și diferitele activități care se pot practica în 
Comuna Fundata, dar mai ales în cadrul Tree 
Adventure Park.

Tree Adventure Park înconjoară centrul de 
agrement oferind posibilitatea turiștilor de 
a opta între 3 trasee amenajate prin copaci 
pentru diferite niveluri de pregătire. Traseul se 
poate adapta în funcție de capacitatea fizică a 
fiecărei persoane și poate găzdui simultan pe 
trasee maxim 10 persoane. 

Parcul de aventuri are cea mai lungă tiroliană 
din culoarul Rucăr-Bran, de 220 m, iar 
lungimea traseelor însumate are aproximativ 
400 m. Pe lângă acestea, mai dispune de 29 
de jocuri în copaci conectate prin 9 tiroliane. 
Pe tot parcursul traseelor sunteți însoțiți sau 
supravegheați de instructor.

În funcție de anotimp, se poate practica schi-
fond pe drumurile forestiere din zonă, sau tir cu 
arcul, echipamentul necesar pentru inițierea 
în aceste sporturi fiind pus la dispoziție de 
instructori.
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