
PREZENTARE

Proiecte

Organizarea de drumeții ce au ca 

specific salubrizarea traseelor montane.

Marcarea vârfului Papușa din Munții 

Iezer-Păpușa.

Salubrizarea zonelor limitrofe ale 

satului Drumul Carului.

Participarea la campania de împadurire 

în “Luna plantării arborilor”.

Organizarea de activități prin care 

promovăm mișcarea în aer liber:      

Tura cu bicicletele la Poiana 

Narciselor-Sâmbata de Sus și Dus cu 

cortu‟!

Reabilitarea și modernizarea refugiului 

turistic din Şaua Strunga.
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MISIUNE

. Valorificarea potentialului 

cultural, social si economic 

prin implementarea de 

programe cu caracter ecologic, 

sportiv, turistic, social, cultural, 

educativ, stiintific, etc.

Ocrotirea si luarea in custodie 

spre administrare sau 

conservare a unor monumente 

istorice, lucrari de arta si de 

cult sau monumente ale naturii, 

parcuri, refugii, trasee 

montane, locuri de joaca, etc.



REFUGIUL TURISTIC ȘAUA STRUNGA – 1893 m, Munții Bucegi
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Proiectul de suflet - Din 2016

Înainte După
Acoperișul RUUKKI

D.C.I. Roof Expert

Proiect de reabilitare realizat în perioada august-octombrie 2016

Regia Locală a Padurilor Kronstadt R.A.

Fereastra DAKEA

Proiect realizat împreună cu sponsori(persoane juridice și persoane fizice) și voluntari.

Mai multe detalii pe: http://www.ompemunte.ro/refugiul-saua-strunga-un-refugiu-demn-de-muntii-bucegi/



CASA DE ADĂPOST FLOREI
La 1200 m pe platou

În aprilie 1979, într-o duminică liniştită au început 

defrişarea unui lăstăriş pentru a înlesni accesul pe 

platou.

In duminicile următoare au început activitatea 

concretă de construire a refugiului. 

Au trasat, au săpat fundaţia, au cărat piatră. Lemnul a 

fost cărat de la baza muntelui de la o construcţie 

demolată.

Nisipul a fost cărat cu rucsacii. Au primit ajutor si de 

la elevii din Comarnic care duceau câte o plasă de 

nisip.

Tabla ondulată au primit de la Fabrica de Ciment 

Comarnic, uşa, fereastra şi nişte băncuţe de la Mobila 

Posada.

După ce au terminat de cărat toate materialele, cu 

ajutorul unor turişti, au început să cladească adăpostul.

La parter au montat doua paturi metalice suprapuse, 

un dulap, o masă şi o sobă de teracotă cu plită.

În pod au construit un prici cu o saltea mare umplută 

cu fân.

A fost inaugurat pe 23.12.1979 şi au participat 64 de 

persoane de toate vârstele.
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SCURT ISTORIC

Cercul de Turism Floreiul Comarnic a 

fost fondat în anii „70 de către un grup 

de tineri din Comarnic şi a funcţionat 

până în anii ‟90.

În acea perioadă organizau drumeţii pe 

traseele clasice din Munţii Bucegi sau 

Făgaraş dar şi pe traseele mai puţin 

umblate din Munţii Baiului.

Munţii Baiului, prin liniştea oferită şi 

prin frumuseţea locurilor i-au atras ca 

un magnet. Atunci au simţit nevoia să 

construiască un adăpost ca bază locală 

a turismului montan, deoarece în 

Munţii Baiului nu existau refugii sau 

cabane.

Locul ideal pentru construcţia acestui 

obiectiv turistic a fost Muntele Florei.



Activităţi ce aveau în prim plan refugiul 
Vara – Fotbal, handbal, volei
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ROMÂNIA PITOREASCĂ
În numărul 98 din februare 1980 scria:

Casa de adăpost a cercului de turism 

Floreiul Comarnic este situată la 

altitudinea de cca 1200 m într-o frumoasă 

șa a muntelui Florei, cel mai sudic munte 

al lanțului Gârbovei. În împrejurimi se 

află pârtii de schi pentru începători și 

avansați, teren de fotbal redus și handbal, 

teren de volei. Casa are o prispă 

spațioasă, o cameră(deocamdată) de 4 x 

4 m, cu mese și scaune, sobă de teracotă 

cu plită, precum și un dulap cu farfurii și 

tacâmuri. Membrii cercului fac apel ca 

aceia ce vor trece pe aici să nu 

deterioreze nimic. La casa de adăpost se 

pleacă din sudul așezării Posada pe un 

marcaj foarte bun, bandă roșie, cale de 

cca 1 oră, marcajul începând chiar din 

șoseaua națională București-Brașov la km 

112+500 m

Iarna - Schi



Să refacem Casa de Adăpost Florei

Punct și de la capăt

Am aflat de povestea acestui loc de la 

Sergiu(foto dreapta), un voluntar venit la 

Șaua Strunga să ne dea o mâna de ajutor. 

Nu am stat mult pe ganduri și ne-am 

deplasat la fața locului ca să vedem despre 

ce este vorba.
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La 38 de ani distanță 
Fumul a încetat de mult să mai iasă pe 

cosul refugiului, refugiul a încetat de 

mult să mai existe.

Astăzi nu se mai aude fluierul care să dea 

startul unor competiții sportive, 

competiții ce însuflețeau platoul Florei 

indiferent de anotimp.

Astăzi abia dacă mai gasesti un drumeț 

rătacit prin zonă sau câte un nostalgic al 

vremurilor trecute.

Astăzi abia dacă mai întrezărim marcajul, 

odinioară bandă roșie cu plecare din 

Posada și ducea până în vârful Răzoare.

Casa de Adăpost Florei a rămas pe hărțile 

munților Baiului și încă mai este 

menționată pe diverse siteuri de drumeții 

cu toate că tot ce a mai rămas din ea este 

o urmă de fundație și un căprior atins de 

vremuri.

Atunci am decis că este momentul să 

acțonam și am stabilit în mare etapele de 

reconstruire a adăpostului și anume:

 Obtinerea autorizațiilor necesare;

Marcarea traseului din Posada până în 

vârful Florei;

 Desfașurarea unei campanii de 

strângere de materiale și fonduri;

 Implicarea persoanelor juridice –

sponsorizări;

 Implicarea persoanelor fizice –

voluntariat și donații.



PROIECT DE RECONSTRUCȚIE AL CASEI DE ADĂPOST
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În prezent – imaginile vorbesc de la sine

În 2017 ne-am propus:

Să reconstruim Casa de Adăpost Florei (1200m) împreună cu sponsori și voluntari.

Adăpostul o să aibă o capacitate de 14-16 locuri, o masă, două bănci, un dulap și o 

sobă;

Să fie utilizat în mod gratuit de către turiști și să devină un punct de reper pentru 

Munții Baiului;

Să fie utilizat în mod gratuit de către alte asociații, școli sau alte entități pentru 

desfașurarea de activităti educaționale, sportive și culturale. Aceste activități vor 

avea prioritate;

Administrarea refugiului se va face de către Asociația OM pe MUNTE în 

colaborare cu Primaria Comarnic.

Proiect realizat de Alex Sescioreanu
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Date de contact - Din 2017

ASOCIAȚIA OM pe MUNTE

Sediul: Sat Drumul Carului, 

Com. Moeciu, Nr. 50, Jud. Brasov

CP 507132 

0729170973

ompemunte@gmail.com

www.ompemunte.ro

www.facebook.com/OmPeMunte

Contul pentru donații al Asociației OM pe MUNTE deschis la 

Banca Transilvania cu numărul:

Lei: RO65BTRLRONCRT0301422301

Euro: RO15BTRLEURCRT0301422301

SWIFT/BIC BTRLRO22XXX 


