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1. Membrii 
 
La sfârşitul anului 2009, Asociaţia Montană Carpaţi are 24 de membri activi (doi membri înscrişi 
în decursul anului 2008 s-au retras din motive personale). Alte zeci de persoane - membri ai 
carpati.org - au participat la activităţile AMC. 

 
 
 

2. Adunarea Generală 
La data de 5 septembrie 2009, a avut loc cea de-a doua Adunare Generală a AMC, în prezenţa 
a 13 membri ai Asociaţiei. Printre subiectele discutate s-au numărat propuneri de remarcare a 
traseelor şi refacere a unor adăposturi în mai multe masive, activităţi educative, diverse proiecte 
şi campanii. 
 
 
 
 

3. Activităţi 2009 
 
 
*** Educaţie montană pentru elevi în Bucureşti şi 
Târnăveni - ianuarie 2009 
În urma discuţiilor din cadrul Adunării Generale din 
septembrie 2008, Asociaţia Montană Carpaţi a iniţiat 
un proiect mai amplu, dedicat educaţiei montane în 
rândul elevilor. În ianuarie a fost semnat un protocol 
de colaborare cu Liceul "Constantin Brâncuşi" din 
Târnăveni (jud. Mureş), iar proiectul continuă şi în 
Bucureşti. La data de 29 ianuarie 2009 a avut loc o 
primă acţiune, cu două clase a VII-a ale Şcolii nr. 189 
"Alexandru Odobescu" din Bucureşti.  
Coordonatori: Oleg Dimitriu, Mihai Lăzărescu, Mihaela 
Diaconescu, Radu-Sebastian Marinescu 
 
http://www.carpati.org/stire/protocol_de_colaborare/1597/ 
http://www.carpati.org/stire/proiectele_asociatiei_montane_carpati_continua/1608/ 
 
 
 
 
*** Educaţie montană pentru elevi în Bucureşti - aprilie 2009 
La data de 30 aprilie 2009, prof. Mihai Lăzărescu a susţinut două prezentări la Liceul Teoretic 
"Lucian Blaga" din Bucureşti. Prezentările s-au concentrat asupra problemelor de ecologie, a 
pericolelor care pot surveni pe munte, în special cele care au loc din neglijenţă şi din lipsa 
cunoştinţelor, precum şi a echipamentul specific necesar unei drumeţii montane.  
Coordonator: Mihai Lăzărescu 
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*** Educaţie montană pentru elevi în Târnăveni - 
mai 2009 
La data de 5 mai 2009, prof. Oleg Dimitriu de la Liceul 
"Constantin Brâncuşi" din Târnăveni (jud. Mureş) a 
susţinut o prelegere elevilor, cu tema "O ţara curată cu 
oameni curaţi". Prezentarea s-a concentrat asupra 
importanţei curăţării locului în care stai şi mănânci, dar 
şi asupra importanţei mersului pe munte, a drumeţiilor 
sau a simplelor plimbări în natură. 
Coordonator: Oleg Dimitriu 
 
http://www.carpati.org/stire/Educaţie_montană_în_scoli/1764/ 
 
 
 
 
*** Reparaţii la un izvor de pe Valea Morsu în munţii 
Macin - mai 2009 
La data de 8 mai 2009, Asociaţia Montană Carpaţi, SC 
Rucksack SRL şi Primăria Greci şi-au unit forţele 
pentru a repara un izvor din Valea Morsu (Şaua 
Ţuţuiatu). 
Coordonatori: Corina Ciuraru, Marian Anghel 
 
 
http://www.carpati.org/jurnal/sĂŁ_facem_sĂŁ_fie_ 
frumos_sĂŁ_fie_bine_adicĂŁ_sĂŁ_nu_fie_rĂŁu_/1392/ 
 
 
 
 
*** Educaţie montană pentru elevi în Târgu Mureş şi 
Târnăveni - mai 2009 
La data de 23 mai 2009, Cercul de drumeţii montane al 
Liceului "Constantin Brâncuşi" din Târnăveni a 
organizat o tură de iniţiere în Munţii Trascău. În timpul 
drumeţiei, organizată de către prof. Oleg Dimitriu, 
Istvan Peter Szori (fuligjimmy) şi un profesor, li s-a 
explicat elevilor importanţa pe care o au marcajele, 
modul în care trebuie să-şi dozeze efortul, să 
folosească harta şi busola etc. 
Prof. Oleg Dimitriu a susţinut încă două prezentări cu 
titlul "O ţară curată cu oameni curaţi", prima la Grupul 
Şcolar "Constantin Brâncuşi" din Târgu Mureş (26 mai 
2009), iar cea de-a doua la Colegiul Tehnic din 
Târnăveni (29 mai 2009). La cea din urmă au participat, 
pe lângă elevi, şi cadre didactice şi reprezentanţi ai 
Consiliului Municipal. 
Coordonator: Oleg Dimitriu 
 
http://www.carpati.org/stire/doua_actiuni_ale_ 
asociatiei_montane_carpati_în_jud._mures/1798/ 
 
http://www.carpati.org/jurnal/tura_de_initiere_în_ 
trascau/1445/ 
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*** Salubrizare în zona Portiţa Viştei în masivul 
Făgăraş - iunie 2009 
În perioada 26-28 iunie 2009, Asociaţia Montană 
Carpaţi a organizat, în colaborare cu Serviciul 
Salvamont Victoria, o acţiune de salubrizare a zonei 
adiacente refugiului Portiţa Viştei din masivul Făgăraş. 
Cu această ocazie, au fost efectuate şi cateva reparaţii 
la refugiu, precum şi remarcarea traseului la ieşirea din 
pădure, unde exista posibilitatea ca turiştii să se 
rătăcească. 
Coordonatori: Gabriel Kiss, Mihaela Diaconescu 
 
http://www.carpati.org/jurnal/am_luat_muntelui_ce_nu-i_apartine/1489/ 
 
 
 
 
 
*** Remarcare în masivul Leaota - august 2009 
În perioada 1-4 august 2009, Asociaţia Montană 
Carpaţi a desfăşurat, în colaborare cu Serviciile 
Salvamont Câmpulung şi Dâmboviţa, o acţiune de 
refacere a marcajelor în masivul Leaota (Fundata - 
Curmătura Fiarelor, Curmătura Sântilia - Curmătura 
Fiarelor). 
Coordonator: Radu Sebastian Marinescu 
 
 
http://www.carpati.org/jurnal/remarcare_leaota_01-
04_august_2009/1607/ 
 
 
 
 
 
*** Remarcare în masivul Calimani - august 2009 
În perioada 15-16 august 2009, Asociaţia Montană 
Carpaţi a desfăşurat, în colaborare cu Serviciul 
Salvamont Bistriţa-Năsăud, o acţiune de refacere a 
marcajelor în masivul Calimani (Tihuţa - Vf. Bistriciorul - 
refugiul Bistriciorul).  
Coordonatori: Felicia Farcas, Gabriel Kiss 
 
 
 
http://www.carpati.org/jurnal/calimani_-
_remarcare_traseu_piatra_fantanele_-_vf_bistricior/1574/ 
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*** Cursuri şi aplicaţii pentru începători - noiembrie 
2009 
În perioada noiembrie 2009 - august 2010, Asociaţia 
Montană Carpaţi va desfăşura o serie de ateliere care 
se adresează celor de nivel începător sau mediu. 
Acestea vor cuprinde 6 cursuri a câte 2 zile şi se vor 
concentra asupra următoarelor aspecte: alpinism de 
iarnă şi noţiuni despre avalanşe, alpinism de vară şi 
escaladă, schi de tură şi noţiuni despre avalanşe, schi 
alpin, drumeţie de iarnă, drumeţie de vară şi asigurarea 
primului ajutor.  
Coordonatori: Mihaela Diaconescu, Marian Anghel,  
Ciprian Lolu 
 
http://www.carpati.org/de_actualitate/ateliere_pentru_incepatori/29/ 
http://www.carpati.org/stire/ateliere_pentru_incepatori_-_drumetie_de_iarna_-
_asociatia_montană_carpati/2129/ 
 
 
 
 
 

4. Situaţia financiară 
La data de 31 decembrie 2009, situaţia finaciară se prezenta astfel: 
 
 
*** Sold disponibil din anul 2008   2830,00 lei 

*** Venituri  9.186,32 lei 

        Fonduri din cotizaţii  2.410,00 lei 

        Fonduri din donaţii       00,00 lei 

        Fonduri din "2%"  6.769,84 lei 

        Fonduri din dobânzi bancare         6,48 lei 

*** Cheltuieli   1956,33 lei 

        Materiale si servicii pentru acţiuni   1.430,96 lei 

        Conventie civila cenzor     298,00 lei 

        Comisioane bancare     227,37 lei 

*** Sold disponibil 10.059,99 lei 

 


