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1. Scopul
Din dorinţa de a educa populaţia privind mediul înconjurător, de a promova zonele montane şi
de a oferi iubitorilor de munte posibilitatea de a desfăşura activităţi benefice pentru munţii
României, în mai 2008 a luat fiinţă ASOCIAŢIA MONTANĂ CARPAŢI (AMC).
Prin intermediul AMC, iubitorii de munte pot desfăşura activităţi precum editarea de ghiduri
pentru masivele montane din România, pot participa la ture de iniţiere, activităţi de remarcare
trasee, refacere/construire adăposturi - în colaborare cu formaţiuni Salvamont şi cluburi locale.
Statutul AMC:
http://img.carpati.org/site/asociatie/statut_asociatia_carpati.pdf
Regulamentul de Ordine Interioară:
http://img.carpati.org/site/asociatie/roi_asociatia_carpati.pdf

2. Membrii
În decursul celor aproximativ 5 ani de la lansare, pe portalul carpati.org s-a dezvoltat o
comunitate a iubitorilor de munte şi de natură în general. Astfel, până la sfârşitul anului 2008, în
Asociaţia Montană Carpaţi s-au înscris 26 de membri activi. Alte 20 de persoane, membri ai
carpati.org, au participat la activităţile AMC.

3. Adunarea Generală
La data de 6 septembrie 2008, a avut loc prima Adunare Generală a AMC, în prezenţa a 16
membri ai Asociaţiei şi a numeroşi membri carpati.org. Printre subiectele discutate s-au numarat
propuneri de remarcare a traseelor şi refacere a unor adăposturi în mai multe masive, activităţi
educative, diverse proiecte şi campanii.
Unele dintre aceste propuneri au fost deka realizate până la sfârşitul anului 2008, restul urmând
să fie analizate şi realizate în decursul anului 2009.
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4. Activităţi 2008
*** Rezervaţia Naturală Pădurea Bejan, Poiana
Ruscă - iulie 2008
În urma a două articole postate pe carpati.org, a
fost transmis instituţiilor abilitate un material
despre Pădurea Bejan - rezervaţie naturală
forestieră în Muntii Poiana Ruscă. Materialul
cuprindea o serie de fotografii cu mai multe
depozite de deşeuri.
Coordonator: Gabriela Varveri

www.carpati.org/articol/padure_nebuna_partea_a_doua_viitorul_suna..._bine_/501/

*** Remarcare şi reamenajare podeţe în masivul
Iezer-Papuşa - septembrie 2008
Serviciul Public Salvamont Câmpulung şi Asociaţia
Montană Carpaţi au organizat, în perioada 26-28
septembrie 2008, activatea de remarcare şi
reamenajare a unor podeţe pe traseele turistice din
masivul Iezer-Papuşa.
Coordonator: Teodor Cosma

www.carpati.org/articol/asociatia_montana_carpati_actiune_in_iezer/576/

*** Reparaţii la refugiul Călţun (Toma Boerescu)
din masivul Făgăraş - octombrie 2008
La data de 11 octombrie 2008, 19 membri ai
Asociaţiei Montane Carpaţi şi ai carpati.org au
participat la montarea a două noi priciuri şi a unei
mese în refugiul Călţun (Toma Boerescu).
Acţiunea s-a desfăşurat cu acordul Serviciului
Public Salvamont Sibiu.
Coordonator: Gabriel Kiss
www.carpati.org/jurnal/rasplata_muntelui/1169/
www.carpati.org/jurnal/operatiunea_caltun_sau_rasplata_muntelui_2/1177/
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*** Educaţie montană pentru elevi în masivul
Piatra Craiului - noiembrie 2008
La data de 1 noiembrie 2008, doi membri ai
Asociaţiei Montane Carpaţi au organizat, cu
sprijinul Serviciului Public Salvamont Zărneşti şi al
unui reprezentant al Asociaţiei Socio-Culturale şi
de Educaţie Populară "Arc En Ciel", o acţiune cu
13 elevi de clasa a IV-a din cadrul Liceului Teoretic
Zărneşti.
Coordonatori: Laura Balca, Andrei Done
http://www.carpati.org/jurnal/piatra_craiului_-_escalada_si_educatie_in_prapastiile_zarnestiului/
1201/

*** Reparaţii la refugiul Diana din masivul Piatra
Craiului - noiembrie 2008
La data de 15 noiembrie 2008, 23 de membri ai
Asociaţiei Montane Carpaţi şi ai carpati.org au
participat la repararea refugiului Diana. Acţiunea sa desfăşurat cu acordul administraţiei Parcului
Naţional Piatra Craiului.
Coordonatori: Mihaela Diaconescu, Gabriel Kiss

http://www.carpati.org/jurnal/asociatia_montana_carpati_reparatii_la_refugiul_diana_15_nov_20
08/1216/

5. Situaţia financiară
La data de 31 decembrie 2008, situaţia finaciară se prezenta astfel:
*** Capital social

900 lei

*** Venituri

3422 lei

Fonduri din cotizaţii

1858 lei

Fonduri din donaţii

90 lei

Fonduri din "2%"

1472 lei

Dobândă bancară

2 lei

*** Cheltuieli (materiale pentru acţiuni şi comisioane bancare)

1492 lei

*** Sold disponibil

2830 lei
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