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1. Situația membrilor
La sfârşitul anului 2012, Asociația Montană Carpați număra 46 de membri activi:
‐ 43 de membri asociați;
‐ 3 membri fondatori.
În anul 2012 s‐au retras din AMC 4 membri activi.
La sfârşitul anului 2012, Asociația Montană Carpați număra 4 membri de onoare.
Numărul celor care au participat la activitățile AMC în anii 2008‐2012 s‐a ridicat la peste 200
(membri ai carpati.org sau ai altor cluburi/asociații).

2. Adunări Generale
La 3 martie şi 26 noiembrie 2012 au avut loc cea de‐a cincia Adunare Generală a AMC, respectiv
prima Adunare Generală Extraordinară a AMC. Printre subiectele discutate s‐au numărat
următoarele:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

alegerea membrilor Consiliului Director
modificarea statutului şi a ROI
stabilirea activităților de remarcare
stabilirea activităților educative
stabilirea activităților de cursuri şi ateliere pentru începători
organizarea de ture cu membrii carpati.org
actualizarea ghidului carpati.org
implicarea în alte evenimente cu specific montan
posibilitatea specializării într‐unul dintre domeniile de activitate (domeniu prioritar)
crearea site‐ului AMC
dezvoltarea relațiilor şi căilor de comunicare dintre membrii AMC
înființarea de sucursale şi filiale
găsirea unui sediu în Bucureşti
propunerea unor membri de onoare
preluarea unei cabane sau a unei stâne („cabana AMC”)
dezvoltarea parteneriatelor cu cabane
promovare pe rețelele de socializare
atragerea de voluntari şi noi membri
promovarea campaniei 2%, pentru strângere de fonduri suplimentare
scrierea de proiecte pentru finanțări
atragerea de sponsorizări
implicarea în proteste/campanii de mediu
subiecte de ordin administrativ cum ar fi situația membrilor şi situațiile financiare aferente
anului 2011
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3. Activități desfăşurate

3.1 Educație montană pentru elevi în Bucureşti ‐
februarie 2012
La data de 15 februarie 2012, prof. Mihai Lăzărescu a
susținut o prezentare la Colegiul Național "Cantemir‐
Vodă" din Bucureşti. Prezentarea, susținută în fața a
31 de elevi, s‐a concentrat asupra protejării mediului
natural, a pericolelor care pot surveni pe munte şi a
prevenirii accidentelor, precum şi a echipamentului
specific. A fost prezent şi coordonatorul proiectului
şcolar internațional ECO‐ART.
Coordonator: Mihai Lăzărescu

3.2 Acțiune umanitară pentru satele înzăpezite din
jud. Buzău ‐ februarie 2012
Ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile
din lunile ianuarie/februarie, Asociația Montană
Carpați a organizat, în zilele de 18‐19 februarie 2012,
o acțiune de sprijin pentru persoanele din zonele cu
acces limitat din cauza căderilor abundente de
zăpadă. Sprijinul a constat în distribuirea de alimente
şi medicamente în localități izolate din jud. Buzău.
Materialele au fost achiziționate din fonduri AMC, din
donații ale membrilor AMC şi carpati.org.
Coordonatori: Gabriel Colea, Adrian Bîrsa, Florin Fratu

3.3 Educație montană pentru elevi în Târnăveni ‐
februarie 2012
La data de 29 februarie 2012, prof. Oleg Dimitriu a
susținut o prelegere elevilor Colegiului Tehnic din
Târnăveni (jud. Mureş), cu tema "O țară curată cu
oameni curați". Prezentarea s‐a concentrat asupra
importanței petrecerii timpului liber în natură, a
păstrării curățeniei şi a alegerii echipamentului
adecvat drumețiilor. De asemenea, elevii au vizionat
câteva filme educative.
Coordonator: Oleg Dimitriu
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3.4 Atelier alpinism de iarnă ‐ martie 2012
În zilele de 17‐18 martie 2012, Asociația Montană
Carpați a organizat un atelier de alpinism de iarnă,
susținut de către Ciprian Lolu (salvator montan ‐
Serviciul Salvamont Zărneşti). Printre aspectele
practice şi teoretice abordate s‐au numărat
înaintarea la piolet şi colțari, oprirea căderilor,
regruparea la piolet, manevre de coardă şi câteva
noțiuni de nivologie.
Coordonatori: Gabriela Varveri, Andrei Done,
Florin Ciribaşa, Marius Florea

3.5 Educație montană pentru elevi în Târnăveni ‐
martie 2012
La data de 23 martie 2012, prof. Oleg Dimitriu a
susținut o prelegere elevilor Gimnaziului de Stat
"Avram Iancu" din Târnăveni (jud. Mureş), cu tema "O
țară curată cu oameni curați". Prezentarea s‐a
concentrat asupra importanței petrecerii timpului
liber în natură, a păstrării curățeniei şi a alegerii
echipamentului adecvat drumețiilor. De asemenea,
elevii au vizionat câteva filme educative.
Coordonator: Oleg Dimitriu

3.6 Atelier nivologie şi schi de tură ‐ martie/aprilie
2012
În zilele de 31 martie ‐ 1 aprilie 2012, Asociația
Montană Carpați a organizat un atelier de nivologie şi
schi de tură, susținut de către Ciprian Lolu (Serviciul
Salvamont Zărneşti). Printre aspectele practice şi
teoretice abordate s‐au numărat tipurile de zăpadă,
profiluri şi Rutschblock test, utilizarea kit‐ului
DVA/sondă/lopată, amaraje şi tehnica mersului pe
schiuri de tură (urcare, traversare, coborâre).
Coordonator: Ciprian Cernat
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3.7 Educație montană în săptămâna "Şcoala altfel" ‐
aprilie 2012
La data de 3 aprilie 2012, în cadrul săptămânii "Şcoala
altfel", Asociația Montană Carpați a susținut, la Şcoala
nr. 117 din Bucureşti, o prezentare educativă cu temă
montană. Reprezentanții AMC le‐au prezentat elevilor
de clasa I echipamentul specific drumeției şi rolul
fiecărui articol, dar şi o selecție de fotografii ilustrând
flora, fauna, fructele de pădure, lacurile şi marcajele.
Coordonatori: Claudia Gican, Irina Stoenică, Ioan
Stoenică

3.8 Cântece de munte, pentru munte ‐ aprilie 2012
În data de 10 aprilie 2012, Costin Emanuel Bundă a
oferit o seară de neuitat tuturor iubitorilor de munte
şi mare prezenți într‐un club din Bucureşti. Toate
fondurile obținute în urma concertului au fost oferite
Asociației Montane Carpați, pentru ca aceasta să
îngrijească, în continuare, muntele.
Coordonator: Gabriela Varveri

3.9 Educație montană pentru elevi în Bucureşti ‐ mai
2012
La data de 18 mai 2012, prof. Mihai Lăzărescu a
susținut o prezentare la Şcoala nr. 189 "Alexandru
Odobescu" din Bucureşti. Prezentarea, susținută în
fața a 48 de elevi, s‐a concentrat asupra protejării
mediului natural, a pericolelor care pot surveni pe
munte şi a prevenirii accidentelor, precum şi a
echipamentului specific necesar unei drumeții
montane.
Coordonator: Mihai Lăzărescu
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3.10 Educație montană la grădiniță ‐ mai 2012
La data de 30 mai 2012, doi membri ai Asociației
Montane Carpați şi ai Asociației MecanTurist Galați au
efectuat o vizită la grădinița nr. 7 "Cristal" din Galați,
cu scopul promovării drumețiilor montane. Preşcolarii
de 3 ani au învățat câte ceva despre echipamentul
montan, despre montarea cortului, despre emiterea
de semnale luminoase intermitente corespondente
unui semnal S.O.S. şi despre curățenia care trebuie
păstrată în natură – totul explicat în linii mari, la
nivelul de înțelegere şi interes al copiilor.
Coordonatori: Doina Popa, Laurențiu Ispas

3.11 Tabără de remarcare în zona Suru, Munții
Făgăraşului ‐ iulie 2012
În perioada 7‐10 iulie 2012, Asociația Montană
Carpați a organizat, în colaborare cu Serviciul Public
Salvamont Sibiu şi cabana Suru, o tabără de refacere a
traseelor turistice în zona Suru din Munții Făgăraş.
Au fost reamenajate traseele Avrig ‐ şaua Apa
Cumpănită (TA), stația CFR Sebeş Olt ‐ şaua Suru (TR),
Sebeşul de Sus ‐ cabana Suru (PR), şaua Suru ‐ Lacul
Avrig (BR). De asemenea, a fost ecologizată poiana în
care se află cabana.
Coordonator: Florin Fratu

3.12 Atelier alpinism şi escaladă ‐ iulie 2012
În zilele de 21‐22 iulie 2012, Asociația Montană
Carpați a organizat un atelier de alpinism şi escaladă,
susținut de către Ciprian Lolu (Serviciul Salvamont
Zărneşti). Printre aspectele practice şi teoretice
abordate s‐au numărat prezentarea echipamentului
specific, prezentarea nodurilor uzuale, filarea
partenerului în manşă şi tehnica de rapel.
Coordonatori: Andrei Pană, Andrei Done
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3.13 Reamenajare trasee în Munții Vrancei ‐
iulie‐octombrie 2012
În anul 2012 a continuat proiectul de refacere a
traseelor turistice din Munții Vrancei, început în
2011 în colaborare cu Serviciul Public Salvamont
Vrancea. Astfel s‐a încheiat remarcarea traseului de
culme al Munților Vrancei (BR) ce porneşte din
Tulnici şi se încheie în Nereju. Acesta este cel mai
lung şi mai complex dintre traseele reamenajate, are
aproximativ 60 km şi se poate parcurge în 3 zile. În
cele 4 etape de remarcare (26‐29 iulie, 23‐27 august,
28‐30 septembrie şi 18‐21 octombrie) au fost
revopsite marcajele, îndepărtate obstacolele de pe
poteci şi montați stâlpi indicatori / panouri.
Coordonatori: Marius Coviltir, Lucian Trufin, Florin Fratu

3.14 Remarcarea traseului bandă roşie din Munții
Lotrului ‐ august 2012
În zilele de 6‐12 / 16‐19 august 2012, Asociația
Montană Carpați, în colaborare cu Serviciul Public
Salvamont Sibiu, a organizat o tabără de remarcare în
Munții Lotrului. Cea mai mare parte a materialelor a
fost asigurată de Salvamont Sibiu. Au fost remarcate
următoarele trasee: traseul de culme (aproximativ 80
de km) BR (bandă roşie) şi traseul BA (bandă albastră)
între şaua Buceciu şi Vf. Voineşița. Pe traseu au fost
montați şi 16 stâlpi pentru orientare şi informare.
Coordonatori: Sorin Croitoru, Ştefan Drăgoi, Ştefan Gazea

3.15 Remarcare în masivul Penteleu, Munții Buzăului
‐ septembrie 2012
În zilele de 15‐16 septembrie 2012, Asociația
MecanTurist Galați şi Asociația Montană Carpați au
organizat, în colaborare cu Consiliul Județean Buzău şi
Jandarmeria Montană Buzău, o acțiune de remarcare
a unor trasee turistice din masivul Penteleu ‐ zona
cantonului Gura Cernatului. Au fost revopsite
marcajele şi îndepărtate obstacolele de pe poteci.
Coordonatori: Alexandru Grigoraş, Florin Fratu
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3.16 Ateliere de prim ajutor ‐ septembrie 2012
În zilele de 15‐16 septembrie 2012 şi 29‐30 septembrie
2012, Asociația Montană Carpați a organizat, împreună
cu Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu, două
ateliere de prim ajutor pentru membrii carpati.org.
Atelierele au fost susținute de către Adrian David,
Directorul Serviciului, la Baza de salvare „Toma
Boerescu” de la Lacul Bâlea. Cursurile s‐au concentrat
asupra acordării primului ajutor pe munte.
Coordonator: Andrei‐Marius Ştefan

3.17 Concurs foto pentru conservarea masivului
Leaota ‐ aprilie‐septembrie 2012
Munții Carpați sunt considerați a fi una dintre ultimele
zone sălbatice de pe continent. Astfel, un grup de
biologi au demarat un proiect care vizează crearea
unei arii protejate ce va include zona munților Piatra
Craiului, Iezer şi Leaota. Pentru completarea paginii
oficiale şi documentației proiectului cu imagini ce au
ca temă principală primăvara şi animalele sălbatice,
S.C. Wildland S.R.L. din Şinca Nouă a organizat un
concurs foto, în colaborare cu Asociația Montană
Carpați.
Coordonator: Gabriela Varveri

3.18 Educație montană pentru elevi în Bucureşti ‐
noiembrie 2012
În zilele de 14 şi 19 noiembrie 2012, prof. Mihai
Lăzărescu a susținut prezentări educative la Colegiul
Național "Cantemir‐Vodă" şi, respectiv, la Şcoala nr. 24
din Bucureşti. Prezentările s‐au concentrat asupra
protejării mediului natural, a pericolelor care pot
surveni pe munte şi a prevenirii accidentelor, precum
şi a echipamentului specific necesar unei drumeții
montane.
Coordonator: Mihai Lăzărescu
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3.19 Protest public împotriva distrugerilor din Carpații României ‐ noiembrie 2012
În seara zilei de 28 noiembrie 2012, Asociația
Montană Carpați a organizat, la fântâna din Piața
Universității, un protest public împotriva distrugerilor
ireversibile din Carpații României. Inițiativa,
desfăşurată sub îndemnul „Opriți măcelul din natura
României!”, a aparținut Alianței pentru Diversitatea
Naturii (ADN). Prin această inițiativă, organizatorii şi‐
au exprimat îngrijorarea şi revolta față de
managementul dezastruos al resurselor naturale şi al
biodiversității din Carpații româneşti.
Coordonatori: Florin Fratu, Ştefan Drăgoi, Ştefan Gazea

3.20 Prin munți cu AMC! Tura nr. 1 ‐ decembrie 2012
Prima tură din seria "Prin munți cu AMC!", inițiată de
Asociația Montană Carpați pentru ca membrii
carpati.org să cunoască membrii AMC în cel mai
potrivit loc ‐ pe munte, a avut loc în ziua de 8
decembrie 2012. Traseul urmat a fost Azuga ‐ Vf.
Grecului ‐ Șaua Baiului ‐ Cab. Diham ‐ Vf. Fitifoiu ‐
Predeal. Au fost prezenți 5 membri ai AMC şi 28 de
membri ai comunității carpati.org.
Coordonatori: Ştefan Drăgoi, Teodor Cosma,
Vasile Popescu, Alexandra Ghiță, Andrei Badea

3.21 Participare la Gala Națională a Voluntarilor 2012
‐ decembrie 2012
Asociația Montană Carpați s‐a calificat în finala Galei
Naționale a Voluntarilor 2012, ce a avut loc la data de
12 decembrie 2012, la Bucureşti. Proiectul ce a adus
calificarea AMC în finală, în cadrul secțiunii Proiectul
de Voluntariat al Anului în Domeniul Sport şi Recreere
‐ categoria Proiectul de Voluntariat al Anului a fost
"Aceasta este țara Vrancei!".
Coordonatori:
Lucian Trufin

Florin

Fratu,

Marius

Coviltir,
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4. Situația financiară
La data de 31 decembrie 2012, situația financiară se prezenta astfel:

*** Casă şi conturi la bănci la 01.01.2012
Casă

4.479,00 lei
85,60 lei

Sold bancar
*** Venituri
Fonduri din cotizații

4.393,40 lei
37.658,24 lei
4.457,15 lei

Fonduri din donații şi sponsorizări (inclusiv „2%”)

21.195,12 lei

Salvamont Vrancea

12.000,00 lei

Dobândă cont curent

5,85 lei

Alte venituri

0,12 lei

*** Cheltuieli
Materiale consumabile

35.068,00 lei
12.543,24 lei

Deplasări (deconturi voluntari)

8.196,35 lei

Transport

3.499,08 lei

Servicii executate de terți

4.307,83 lei

Servicii telecomunicații, taxe poştale

5.623,02 lei

Convenție civilă cenzor

298,00 lei

Comisioane bancare

600,48 lei

*** Excedent exercițiu financiar

2.590,24 lei

*** Casă şi conturi la bănci la 31.12.2012

7.267,71 lei
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