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ABSTRACT.- Cabins and Refugees in the Trascau Mountains. 
Cabins, specific Mountain lodging accommodations, widely spread 
throughout the Romanian Carpathians, now have quite an uncertain 
future, especially those located in the lower section, in which 
Trascau Mountains reside. While some have continued their activity 
and even flourished, others have been forgotten and left in ruin. New 
cabins or other type of accommodations have not been built to take 
their places, therefore, large areas with great tourist potential were 
left unexploited, without being able to provide any sort of 
accommodation.Regarding Mountain Refuges, the Saruni Refuge in 
the Trascau Mountains stands far out. Hopefully this is the first step 
and many other similar initiatives will follow. 
   
Cuvinte cheie: cabană, refugiu, funcţii, întreţinere, Munţii Trascău 
 

 1. Cabanele 
 
Cabana turistică este o unitate de cazare şi alimentaţie publică, 

caracteristică îndeosebi spaţiului montan, care asigură totodată turiştilor în 
drumeţie sau care practică anumite sporturi alpine servicii specifice. 

Astfel, cabana are următoarele funcţii esenţiale: 
1. Funcţia de cazare pe care o îndeplinesc fără excepţie toate 

unităţile de acest gen. Cabanele au în general o capacitate de cazare redusă, 
de ordinul câtorva zeci de locuri, cărora li se pot adăuga paturi disponibile în 
căsuţe amplasate în jurul clădirii principale (Cabana Cheile Turzii sau 
Sloboda) şi locurile de campare. Facilităţile oferite sunt puţine, 
proporţionale cu preţurile modeste, acest confort redus reprezentând una din 
cauzele diminuării interesului turiştilor pentru astfel de unităţi. 
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2.Funcţia de alimentaţie, care poate să lipsească la unele unităţi din 
aria montană propriu-zisă, dar esenţială pentru cele aflate în zona periferică, 
de-a lungul căilor rutiere de acces. 

3. Funcţia de informare şi suport diferă între cabanele turistice şi 
cele de vânătoare şi pescuit. Astfel, în incinta cabanelor turistice, situate de 
obicei în puncte de plecare în drumeţie montană, trebuie să fie afişate 
traseele turistice din zonă şi alte informaţii utile pentru turişti. Pentru al 
doilea tip, pe lângă aceste informaţii, esenţială este prezenţa unui personal 
instruit şi  amenajarea unui loc de păstrare a instrumentelor folosite. 

În funcţie de formele de turism dezvoltate în zonă se conturează un 
caracter sezonier evident al cabanelor, observându-se în general pentru 
Munţii Trascău cote ridicate de funcţionare vara, perioada cea mai propice 
pentru drumeţia montană. Spre deosebire de cabanele din alte masive, care 
pot atinge acelaşi nivel şi iarna, aici majoritatea îşi sistează activitatea în 
această perioadă,  în condiţiile în care sporturile de iarnă nu sunt 
caracteristice acestei regiuni. 

Cabana face parte din baza materială care deserveşte turismul de 
recreere şi agrement şi se adresează mai ales turiştilor care practică una sau 
mai multe dintre următoarele forme de turism: drumeţia montană, alpinism, 
speoturism, mountain biking, parapanta etc. 

În aceste condiţii se observă amplasarea cabanelor în general în zone 
uşor accesibile, de-a lungul căilor rutiere, a văilor sau a lacurilor, la intrarea 
în rezervaţii naturale, în apropierea unor staţiuni sau obiective turistice,  dar 
şi pe versanţi sau culmi (acesta nefiind totuşi cazul Trascăului). 

Un exemplu tipic este localizarea Cabanei Cheile Turzii la intrarea 
din aval a cheior, la altitudinea de 450m. Cum direcţia de vizitare a cheilor 
dinspre aval spre amonte rămâne predominantă, cabana reprezintă locul de 
plecare al alpiniştilor sau a simplilor vizitatori pe traseele marcate ce conduc 
în interiorul cheilor, pe unul dintre versanţi, dar şi mai departe: traseul 
Cabana Cheile Turzii- Dealu Borzeşti- Cabana Buru, Cabana Cheile Turzii- 
Izvorul Popii- Cascada Ciucaş, Cabana Cheile Turzii- cariera Sănduleşti- 
Izvorul Romanilor- Cheile Turenilor, poteci prezentate şi pe harta expusă în 
exteriorul cabanei. 

Această cabană, cea mai longevivă din Munţii Trascău, amenajată în 
1935, a fost subiectul a numeroase renovări în timpul cărora activitatea la 
cabană a încetat, sau a funcţionat doar restaurantul şi terasa. 
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Are o capacitate de cazare de aproximativ 50 de locuri repartizate în 
cele 14 camere din interiorul cabanei, şi în cele 10 căsuţe de câte 2 paturi, şi 
3 cu câte 8 paturi. De asemenea în spaţiul adiacent cabanei este un teren 
destinat campării, cu grup sanitar. Cu toate acestea, oferta de cazare este 
mult sub cerere, fiind necesară construirea unei noi cabane sau dezvoltarea 
turismului rural în zonele din imediata vecinătate a rezervaţiei. 

Un exemplu contrar, de capacitate superioară cererii ne este oferit de 
Cabana Buru, situată la intrarea în localitatea cu acelaşi nume, la drumul 
judeţean 75. Construită şi dată în folosinţă în 1976, a trecut după 1989 în 
proprietate privată, fiind nu doar întreţinută ci chiar dezvoltată, pe lângă 
cabana de 20 camere a 56 locuri, astăzi funcţionând o unitate în regim 
hotelier cu 14 camere a câte două paturi.  

Un factor implicat în menţinerea şi dezvoltarea acestei unităţi l-a 
constituit poziţionarea deosebit de favorabilă pe una dintrec căile de acces 
spre inima Munţilor Apuseni, fiind astfel inclusă în turismul de tranzit, 
majoritatea turiştilor care înnoptează aici provenind din zone îndepărtate, 
(judeţul Galaţi, Constanţa, sau municipiul Bucureşti) şi din străinătate 
(Ungaria, Germania, Polonia şi Spania). Apropierea de Râmetea, localitate 
foarte dezvoltată din punct de vedere turistic, dar care uneori vara nu face 
faţă numărului mare de vizitatori, reprezintă pentru cabana Buru o 
oportunitate reală, ea preluând o parte din surplusul de turişti. 

Această localizare a impus practic dezvoltarea serviciilor de 
alimentaţie, servicii care primăvara sau toamna trec pe primul loc ca 
importanţă, înaintea cazării, puţin solicitată în aceste perioade. Minimul se 
înregistrează între 1 decembrie şi 15 februarie când cabana îşi închide 
porţile, nefuncţionând nici măcar restaurantul. 

În schimb astfel de servicii lipsesc la a treia unitate de acest tip din 
Munţii Trascău, Cabana Râmeţ. În ceea ce priveşte această cabană nu putem 
intui destinul acesteia, în condiţiile în care infrastructura şi serviciile oferite 
au rămas cele de acum 30 de ani.  

Continuitatea funcţionării cabanei a fost asigurată de faptul că ea 
este în gestiunea Mănăstirii Râmeţ, care deşi a susţinut întreţinerea cabanei, 
nu a intervenit în modernizarea sa. Cu o capacitate de cazare destul de mare, 
(54 locuri în cabană, 16 locuri în cele 8 căsuţe), cu o poziţie extrem de 
favorabilă, între Cheile Mănăstirii şi ale Râmeţului, în vecinătatea 
aşezământului monahal, şi punct de plecare în mai multe trasee: Cabana 
Râmeţ- Valea Uzei- Valea Inzelului- Bedeleu, Cabana Râmeţ- Valea Cetii- 
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Valea Gălzii- Piatra Bulzului- Valea Cricău- Piatra Craivii, Cabana Râmeţ-
Cheia- Valea Cheii- Valea Brădeştilor- Brădeşti, are toate premisele de a 
deveni una dintre cabanele de referinţă din Munţii Apuseni, desigur în 
condiţiile unei reamenajări. 

 

 
 

Fig. 1. Cabana Râmeţ 
 
Momentan interesul pentru dezvoltarea acestei baze de cazare este 

unul scăzut, iar în condiţiile apariţiei camerelor de oaspeţi din cadrul 
mănăstirii şi a pensiunilor din aval, numărul turiştilor care fac apel la cabana 
este tot mai mic, mai ales că în incinta acesteia nu funcţionează nici măcar 
un punct de servire a mesei, ci doar un bar cu terasa de la intrare. 

Lipsa investiţiilor pentru reamenajare şi adaptarea facilităţilor la 
cerinţele actuale duce în timp la evitarea unor astfel de locaţii, şi implicit la 
sistarea activităţii lor, un exemplu edificator fiind Cabana Sloboda. În cazul 
acestei unităţi, un factor implicat în destinul ei trist a fost şi poziţionarea pe 
drumul dinspre Aiud spre centrul localităţii Râmeţ, fără a avea în imediata 
apropiere vreun obiectiv turistic de prim rang. Totuşi de aici porneau trasee 
marcate spre Cabana şi Cheile Râmeţului, sau spre Huda lui Papară. 
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Fig. 2. Căsuţe în paragină- Cabana Sloboda 

 
Cabana a funcţionat din anii 70 cu patru camere de câte 4-5 paturi şi 

un camping alcătuit din 10 căsuţe până în 1992, când proprietarul a ales să o 
scoată din circuitul turistic în primul rând din cauza numărului de turişti în 
scădere, care nu mai justificau costurile de întreţinere. Reducerea numărului 
de turişti s-a datorat şi condiţiilor de cazare oferite necompetitive, 
investiţiile necesare fiind mari (zonă neelectrificată, instalaţie electrică pe 
baza unui generator extinsă la căsuţe în mod “artizanal”) dar şi 
infrastructurii rutiere deteriorate, drumul până la cabană aflându-se într-o 
stare deplorabilă. 

O unitate a cărei abandonare este cel puţin revoltătoare din punctul 
nostru de vedere este Cabana de la Întregalde, situată în centrul satului, 
ferită astăzi de priviri de câţiva brazi, crescuţi parcă pentru a ascunde 
tristeţea acestui loc. 

Amplasată într-o zonă cu un uriaş potenţial turistic, a cărei terasă 
oferea un peisaj unic care cuprinde Cheile Întregaldelor în stânga, 
abrupturile din Colţii Caprei în faţă şi Cheile Găldiţei în dreapta, cu o 
capacitate de cazare de 13 locuri (deci nu o capacitate supradimensionată 
care nu şi-ar fi justificat costurile de întreţinere) împărţite în cele cinci 
camere (2-3 paturi în camere reprezentând un confort în plus faţă de alte 
unităţi de acest tip), cu toate facilităţile (energie electrică, apă curentă) 
cabana este astăzi în paragină.  
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Fig. 3. Cabana Întregalde 
 
Astfel, Cheile Întregaldelor, obiectiv turistic de primă importanţă nu 

doar pentru Munţii Trascău, ci pentru toţi Munţii Apuseni, nu sunt deservite 
azi de nici o unitate de cazare în satul cu acelaşi nume, care, îmbătrânit, nici 
nu pare să aibă energia de a demara vreun proiect turistic, cea mai apropiată 
bază de cazare rămânând pensiunea din Poiana Galdei. Mai ales în acest 
context, şi pe fondul creşterii interesului pentru alpinism în această zonă, 
considerăm închiderea şi abandonarea cabanei Întregalde ca cel mai 
regretabil gest legat de infrastructura turistică a Munţilor Trascău.   

Pe lângă cabanele turistice prezentate mai sus, în Munţii Trascău 
funcţionează două cabane de vânătoare şi pescuit aflate în gestiunea 
Ocolului Silvic Alba Iulia, cu dotări specifice turismului cinegetic şi piscicol 
deservit. 

Este vorba de Cabana Piatra Caprei, localizată în amonte de intrarea 
în Cheile Feneşului, lăsată deocamdată uitării şi Cabana Iezer-Ighiel, situată 
pe malul lacului cu acelaşi nume renovată în mai multe rânduri, cel mai 
recent în 2003, când a fost adusă la standarde competitive. Accesul este facil 
până în satul Ighiel, de unde un drum forestier umăreşte valea cu acelaşi 
nume pe o distanţă de 10 km,  până la lac. Au fost asigurate de la construirea 
ei din 1970 şi în renovările care au urmat toate condiţiile de confort: de la 
alimentarea cu apă potabilă prin captare, curentul electric pe bază de 
generator, încălzirea cu sobe pe lemne, până la instalaţiile sanitare moderne, 
mobilierul nou şi dotarea camerelor cu televizoare. De la această cabană 
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pleacă trasee turistice spre Platoul Ciumerna, Cheile Găldiţei şi Întregaldelor 
sau spre Lunca Ampoiţei-Cheia Ampoiţei- Gura Ampoiţei. 

Astăzi, destinul cabanelor care încă mai funcţionează este unul 
incert, mai ales pentru munţii joşi cum este Trascăul, unde cabana 
îndeplineşte pur şi simplu funcţiile acestui tip de unitate de cazare, şi nu a 
dobândit o semnificaţie spirituală, ca şi cele situate în cadrul munţilor înalţi.   
 

2. Refugiile 
 
Refugiul montan este o construcţie de mici dimensiuni, bine 

ancorată, situată la altitudini ridicate din zonele montane, accesibilă doar pe 
jos, şi care asigură condiţii primare de înnoptare, de luat masa şi de 
acordarea de prim-ajutor. 
 Astăzi o astfel de definiţie stârneşte confuzie, în condiţile în care 
refugiile montane sunt considerate de legislaţia în vigoare drept „cabanele 
din zona de creastă, care nu îndeplinesc criteriile minime pentru categoria de 
o stea”, remarcându-se astfel pierderea sensului lor primordial. 

Construite iniţial pentru a oferi adăpost alpiniştilor sau turiştilor 
aflaţi în locuri izolate sau greu accesibile, în anumite situaţii care ridică 
probleme: în caz de accidente, în condiţii meteorologice vitrege (ploaie, 
vânt, ninsoare abundentă), sau de lăsare a nopţii dacă amplasarea cortului 
este problematică, sunt astăzi considerate unităţi de primire turistică. 

Din păcate se remarcă pentru România în general, că apel la refugii 
nu mai fac doar alpiniştii, sau turiştii montaniarzi ci tot mai mulţi vizitatori 
ocazionali. Acest fapt ridică o serie de probleme, mai ales din partea unor 
vizitatori cu lipsă de “cultură montană” dacă o putem numi aşa, pentru care 
refugiul nu mai reprezintă o eventuală etapă intermediară, ci un punct de 
sosire, unde vin să ia o gură de aer curat bând o bere pe terasă. 

Politica celor ce gestionează singurul adăpost de acest gen din 
Trascău, Refugiul Săruni este una care încearcă să împace aceste două 
viziuni: se asigură pentru turiştii care se anunţă în preabil pachete turistice 
contra cost, iar pentru cei surprinşi pe munte  de condiţii nefavorabile 
enumerate mai sus, constrânşi să înnopteze aici cazarea este gratuită. 
Refugiul este amplasat în Masivul Dâmbău, la altitudinea de 1250 m şi se 
ajunge la el urmărind traseul marcat cu punct roşu ce se desprinde din 
traseul Zlatna- Lacul Iezer (cruce albastră). Este o construcţie din lemn, 
acoperită cu şindrilă, care în cele 2 camere şi mansardă poate asigura 
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înnoptarea a 20 persoane, până la 30 în condiţii de urgenţă. Dotările sunt 
modeste, dar se apropie mai mult de o cabană neclasificată decât de un 
refugiu: încălzirea se face printr-o sobă cu plită, în camera de jos este o 
masă şi scaune, grătar afară, iar vara se pot utiliza duşurile exterioare. Astfel 
de dotări sunt aici absolut justificate, de vreme ce acest refugiu nu se 
adresează doar alpiniştilor ci şi turiştilor în general, cerinţele de confort fiind 
astfel mai ridicate. 

Sperăm că pe viitor Refugiul Săruni nu va fi privit ca o bază de 
cazare gratuită, care să reducă din costul concediului unor turişti, ci îşi va 
îndeplini funcţiile pentru care a fost construit. 
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