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Despre noi
Ideea OM pe MUNTE s-a născut într-o zi de 8 februarie 2015, sub 
forma unei pagini de facebook.

Văzând impactul pe care îl are și la îndemnul cantautorului 
Lucian Ștefan, ne-am constituit într-o asociație.

Pe 10 iunie 2015, judecătoria Zărnești acceptă cererea noastră 
de dobândire a personalității juridice.

După ce decizia a devenit definitivă și irevocabilă, ne-am 
apucat de treabă.
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ACTIVITĂȚI
Cu 

Voluntari



OM pe MUNTE 2015
Prima noastră 
activitate a fost să 
marcăm vârful Păpușa 
din munții Iezer-Păpușa 
2393 m.

Pe 4 iulie 2015, cu 
sprijinul voluntarilor 
și sub coordonarea 
formației Salvamont 
Câmpulung Argeș, am 
reușit să montăm un 
marcaj de vârf.



Eco drumeție în Grădina Carpaților
Ne petreceam foarte mult timp în natură. 
Atunci am observat un fenomen care se 
întâmplă chiar sub ochii noștri.

Deșeurile abandonate au început să 
acapareze tot mai mult din zona verde.

Primul instinct a fost să ne apucăm de 
făcut curățenie.

Pe 28 august 2015, am organizat prima 
drumeție al cărei scop era și colectarea 
deșeurilor de pe poteci.

Locul ales a fost Piatra Mare. De atunci,în 
fiecare drumeție adunam cel puțin câte un 
sac de gunoi.



Nepăsare



Continuare... Zis și făcut:
- Munții Bucegi - Vf. Omu - 

Valea Gaura - Padina - 
Mălăiești - Platoul Bucegi - 
Guțanu - Grohotiș - Șaua 
Strunga 

- Masivul Ceahlău - Durău - 
Fântânele - Duruitoarea - Vf. 
Toaca - Vf. Toaca - Cabana 
Dochia - Poiana Maicilor - 
Izvorul Muntelui

- Piatra Craiului - Grind - Sat 
Peștera





Am trecut la zonele verzi din apropierea munților



Peste 5000 de saci 
Drumul Carului - Moieciu

Dârste - Dâmbu Morii

Pârâul Rece - Forban

Posada - Comarnic

Drumul Poienii - Cheia - Râșnov



Refugiul Șaua Strunga - Munții Bucegi

La începutul anului 2016 am trecut prin Șaua Strunga de 3 
ori. De fiecare dată ne-a prins ploaia în apropierea 
refugiului. În refugiu ploua și mirosea a igrasie. Atunci, am 
decis că este timpul să facem ceva.
O ruletă, un pix și o foaie de hârtie erau singurele resurse 
pe care le aveam la dispoziție.





În iunie 2016 am început campania pentru obținerea de 
resurse materiale și financiare, am cerut aprobare din partea 
APNB, CJ Dâmbovița și Salvamont Dâmbovița.

Campania a fost un succes și pe data de 18 august, toate 
materialele necesare ajungeau la Cabana Padina.

În următoarele trei săptămâni, împreună cu voluntari, am 
transportat cu spatele, toate materialele de la Padina (1550m) 
la Șaua Strunga(1893m) 



GREu la deal







11 septembrie 2016 - Acoperiș pentru Șaua Strunga





Casa de Adăpost a cercului de turism Floreiul Comarnic
Anul trecut provocarea a venit de la Comarnic.
Am aflat de povestea căsuței din Florei de la un voluntar venit să dea o mână de 
ajutor la Șaua Strunga.
În martie 2017 am primit aprobare din partea Primăriei Comarnic.
La 1200m, pe Piciorul Florei, se mai regăsea doar o urmă de fundație și un 
căprior putrezit.
Am început să demarăm o campanie de strângere de fonduri și materiale pentru 
reconstrucția acestui adăpost.
Aici ne-am propus să funcționeze prima școală pe munte. Capacitatea 
adăpostului este de 24 persoane, are energie electrică de la două panouri solare 
și sobă pentru încălzire pe timpul iernii.



Începutul
În iulie săpăm fundația. 

În august ajung primele materiale pentru fundație.

În septembrie, cu ajutorul familiei Florescu din 
Campulung Moldovenesc, am reușit să 
achiziționăm toate materialele.

În octombrie începem să punem lemn pe lemn și o 
lună mai târziu adăpostul este acoperi, are pereți, 
ferestre, uși, sobă și energie electrică.



Câteva imagini



Darul ești tu!
Prin acest proiect ne-am propus să implicăm și copiii de la Școala Generală Nr.2 din 
Comarnic, la activitatea de ecologizare.

Aceștia au avut de realizat diverse obiecte din deșeuri reciclabile.

În schimbul muncii lor, am demarat o campanie de strângere de fonduri pentru 
achiziționarea unui laptop și a unui videoproiector. Echipamentele vor fi donate 
instituției de învățământ.

În cadrul unei ore “altfel” o să predăm echipamentele copiilor și cu sprijinul 
responsabilului de mediu de la Comarnic, o să facem o prezentare despre impactul 
deșeurilor asupra mediului înconjurător și educație montană.



Câteva lucruri



Alte Activități
- Am participat la campania 

“Plantează în 
România(2016-2017)”

- Am participat la proiectul 
“Remarking România”

- Am fost co-organizatori la festivalul 
pentru copii “Trubaduri pe Munte” 
Diham, 2017

- Am interventi cu reparații la 
Refugiul Saua Strunga





Salvați turismul montan 
Încă de la începutul activității am simțit o 
lipsă acută a infrastructurii montane.
Proprietarii de cabane au devenit 
dezinteresați de aceste adăposturi și le-au 
lăsat în paragină.
Nu vor să concesioneze, nu vor să dea în 
administrare, nu vor să vândă, nu vor să 
doneze.

Nu se poate intervenii în niciun fel fără 
acordul proprietarilor.

Am identificat câteva locuri cu un potențial 
enorm pentru zonele în care se află.

Recent am lansat o petiție pentru ca statul, 
prin organismele sale de decizie și control, 
să intervină cu o lege care să descurajeze 
astfel de practici.



Salvați Cabana Leaota

Cabana Leaota, de la Runcu, se află la 1370 de metri 
altitudine, pe piciorul muntelui Românescu, la limita 
superioară a pădurii. Cabana, construită în 1962, a fost 
retrocedată, după care vândută iar actualul proprietar nu se 
ocupă de întreținerea ei. În 1962 cabana avea apă curentă, 
generator de curent electric, bufet permanent şi pârtii de schi 
amenajate în apropiere. Astăzi, construcia adăpostește rar 
turiști care tranzitează zona, dar nu mai este racordată la 
energie electrică sau la apă curentă. Mobilierul este și el 
distrus. La fel și costrucțiile anexe.
Renovarea acestui adăpost într-un mod prietenos cu mediul și 
cu practicarea unui turism responsabil pot reprezenta un 
beneficiu pentru zona protejată din apropiere, cât și pentru 
comunitatea locală. Aici s-ar putea găzdui și organiza tabere 
pentru copii și adulți, s-ar putea face educație montană și 
ecologică. Unde altundeva putem să observăm și să 
înțelegem flora și fauna, dacă nu la ea acasă. Deschiderea 
cabanei, reintroducerea ei în circuitul turistic și prezența 
turiștilor în zonă pot descuraja semnificativ tentativele de 
braconaj și tăierile ilegale de arbori. Tot aici poate fi amenajat 
un spațiu pentru rangeri și pentru Salvamont.



Situații Asemănătoare
Cabana Babele - este singura cabană de pe 
platoul Bucegi. Proprietarii au transformat-o în 
releu de telefonie și este închisă mai tot timpul. 
Partea din spate a început să se degradeze.

Cabana Scropoasa - se găsește în apropierea 
lacului Scropoasa, într-un loc foarte liniștit.

Cabana Urlea - este abandonată de mai bine 
de 13 ani. A fost prima cabană din Munții 
Făgăraș, construită în 1925 de secția din 
Făgăraș a SKF.





O fotografie de excepție.
Copyright: Andrei Mortila



Vă mulțumesc!
Asociația OM pe MUNTE

www.ompemunte.ro

www.facebook.com/OmPeMunte

ompemunte@gmail.com

+40 729 170 973


