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DESPRE
TRECUT
DESPRE ANUL CE A TRECUT
“Am început anul 2020 cu planuri mari. La puțin mp însă, această pandemie îngrozitoare ne-a lovit.
Ne-am oprit pentru o secundă în loc, fără să ș m încotro s-o luăm sau cum ar trebui să ne organizăm
viețile, proiectele, planurile. Însă, așa cum am învățat de-a lungul vremii, prietenii îți sunt alături la
bine, dar mai ales la greu.
Din fericire, pe tot parcursul anului 2020 am avut alături mai mulți voluntari decât în mod normal iar o
bună parte dintre sponsorii care ne-au promis ﬁnanțare la începutul anului au avut posibilitatea să ne
sprijine, as el am reușit să facem dintr-un an cu potențial dezastruos, unul aproape normal.
Ce am învățat anul acesta?
Că nici măcar o situație demnă de scenarii de ﬁlme apocalip ce nu ne poate opri din munca noastră
atunci când avem pe cine să ne sprijinim
Că avem și alte locuri minunate de vizitat în România în afara celor populare și supraaglomerate
Că promovarea turismului montan responsabil nu poate aduce decât rezultate favorabile nouă
tuturor
Și, mai ales, că indiferent de vreme, greutăți sau circumstanțe, pentru a face ceva, orice, în primul rând
trebuie să îți doreș .
Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în 2020!”
Consiliul Director al Asociației

DESPRE
A.M.C.
DESPRE
ASOCIAŢIA MONTANĂ CARPAŢI
Înﬁințată în 2008 de către un grup de prieteni pasionați de
drumeții montane, Asociația Montană Carpați a ac vat constant
pentru educarea nerelor generații în spiritul înțelegerii
importanței deosebite a prezervării patrimoniului natural al țării și
a necesității unui s l de viață sănătos care să includă mișcare în aer
liber și apropierea de natură.
Împreună cu 1706 de voluntari, până în prezent, am:
Reconstruit 3 452 km de poteci turis ce montane
Strâns 22 tone de deșeuri din zona montană
Instruit 4500 persoane în prac carea drumeției și a sporturilor cu
caracter montan
Educat mai mult de 1500 copii despre munte și natură

MISIUNE
Misiune

Promovăm ac vitățile cu caracter montan în rândul întregii
populații, dar în special în rândul neretului, în scopul educării şi
informării populației cu privire la importanța respectării
patrimoniului montan şi a mediului înconjurător, precum şi al
dezvoltării şi reabilitării infrastructurii montane din România.

VIZIUNE
Viziune

Viziunea noastră este ca Munții Carpați să ofere condiții de
drumeție la fel de bune ca și Munții Alpi.
Credem că turiș i pot ﬁ educați și responsabili față de munte iar
copii pasionați de mediu și mișcare în aer liber.
Lucrăm pentru o infrastructură turis că montană standardizată cu
poteci mai sigure pentru turiș și acces facil pentru structurile de
salvare montană.

Conform HG 77/2003 privind acțiunile de salvare în
munți, ﬁnanțarea operațiunilor de întreținere și
dezvoltare a sistemului de poteci în zona montană este
sarcina Consiliilor Județene sau Locale și se desfășoară
sub coordonarea și supravegherea Salvamont.
Nu este însă desemnat cineva anume care să execute
operațiunile efec ve. Drept urmare ele se execută în
principal de către Salvamont, cabane, persoane private
și ONG-uri.
Ș m, din experiență, că administrarea turismului
montan este în realitate o muncă de colaborare între
echipe profesioniste și avizate cu cunoș nțe în:
resorturi, mediu, logis că, infrastructură, legislație. Din
păcate, în acest moment la nivel național există o mare
pată neagră cu care se confruntă oricine își dorește să
inițieze această administrare.
Contextul pandemic din 2020 a îndreptat o parte din
populație spre recreere în zone montane. Ne așteptăm
ca în următorii ani numărul pasionaților de munte să
crească semniﬁca v. Aceasta înseamnă că este
impera v un sistem de administrare al potecilor de
munte. Această problemă va deveni în mp din ce în ce
mai greu de ignorat. Din această cauză, unul dintre
scopurile la care ndem este ca în ﬁecare an să realizăm
pași siguri în direcția unei administrații funcționale a
infrastructurii montane, inexistente astăzi.

Profesioniştii
Profesioniştii din domeniu sunt si ei de acord cu noi:

Adrian Vălean, ghid montan, schior și alpinist, spune că „Există un vid de legislație și o foarte slabă
înțelegere din partea poli cienilor despre ceea ce înseamnă turismul montan, în general. Pentru
poli cieni și pentru marea majoritate a miniștrilor turismului, turismul montan e un fel de nișă pe care
nu o înțeleg. Nu înțeleg resorturile, mediul în care se desfășoară, logis ca necesară, rolul unei
infrastructuri, al unei legislații.
Pandemia a agravat anumite probleme, dar a venit și cu partea îmbucurătoare, respec v faptul că tot
mai multă lume a căutat să evadeze în natură, probabil oameni care nu făceau înainte drumeții sau alte
forme de turism ac v”

EDUCAŢIE
Creșterea numărului de turiș montani este îmbucurătoare numai dacă aceș turiș sunt educați
privind siguranța vieții lor. În vara anului 2020 ne-am confruntat, conform Salvamont, cu o categorie
nouă de oameni, fără experiență montană și fără echipament. Aceș oameni nu au fost învățați să țină
cont de efortul depus la urcare și coborâre, aerul rareﬁat, razele solare puternice și schimbările bruște
de temperatură.
Președintele Salvamont România prof. Sabin Cornoiu a declarat că el și colegii lui salvamon ș sunt
chiar speriați de această situație:
„A apărut o nouă categorie, oameni fără experiență montană, fără echipament, oameni care acum
descoperă muntele. Își forțează limitele, considerând că muntele e un loc accesibil pentru toată lumea,
dar nu țin cont de efortul pe care trebuie să-l depună atât la urcare, cât și la coborâre. Nu țin cont că
aerul e mult mai rareﬁat, razele solare sunt mult mai puternice, iar temperaturile se schimbă foarte
brusc. Suntem, pot să spun, chiar speriați de ce se întâmplă”
Așadar, lipsa unei infrastructuri standardizate alături de lipsa educației temeinice despre drumeția la
al tudine duce la accidentări și nu în puține cazuri la decese.

În ultimii 5 ani, în mod constat numãrul
de intervenþii Salvamont depãseste

5000 de cazuri.
Desi în 2020, din cauza restricþiilor de
circulaþie, asteptãrile au fost ca numãrul
de intervenþii sã scadã, totusi, peste

6100

de persoane au cerut ajutorul
Salvamont.

Credem că acest număr s-a datorat în mod direct creșterii numărului de turiș pe munte, acest lucru
ﬁind inﬂuențat de faptul că foarte mulți oameni, nemaiavând acces la vacanțele în străinătate sau în
dorința de a evita aglomerația din alte des nații turis ce, s-au îndreptat către munte, mulți neavând
experiența necesară sau echipamentul adecvat.
Informații oﬁciale Salvamont Romania
Surse: revista sinteza.ro și salvamontinfo.ro

ÎN 2020 ALĂTURI DE 156 DE VOLUNTARI UNICI,
AM REFĂCUT 252 KM DE POTECI TURISTICE
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Făgăraș prin izolarea și vopsirea lui și montarea unei pardoseli din lespezi de piatră.

zile.

IMPLICARE

CITY BREAK ÎN MUNŢII CERNEI
proiect susținut de Fundația Orange
prin programul “Susține un ONG”

2020

În Munții Cernei există localități care, din pricina izolării
geograﬁce, au statut de cătun. Aici populația are spor
nega v, trendul este de depopulare ca urmare a condițiilor
economice nefavorabile. Economia locală este axată pe
exploatarea resurselor pădurii, creșterea animalelor,
agricultură de subzistență.
Prin eforturile de a aduce în fața publicului auten citatea
Munților Cernei și a locuitorilor, ne-am propus să înlocuim
mentalitatea orientată spre turism internațional cu cea
orientată spre turism național.
Așadar, cu sprijinul Salvamont România și a 120 de
voluntari, dintre care 33 angajați Orange, am refăcut 71 de
km de poteci montane, din care mai mult de 30 de km din
traseul de bandă roșie de pe creastă, restul ﬁind trasee de
acces înspre cătunele izolate ale comunei Cornereva. Am
montat 75 de săgeți, 115 stâlpi, iar numărul total de zile
lucrate se ridică la 564.
De asemenea, o serie de postări cu tes monialele
voluntarilor care descriu experiența lor printre localnici și
un videoclip menit să prezinte Munții Cernei în toată
splendoarea au fost realizate în acest sens.
Rezultatele întregii campanii s-au concre zat în peste
100.000 de interacțiuni.
Proiectul a beneﬁciat și de o bună expunere în presa scrisă
locală și presa online și chiar am primit onoarea de a ﬁ
prezenți în Revista Na onal Geographic online.
Sperăm ca prin aceste eforturi să aducem o schimbare în
mentalitate de unde să izvorască posibilități de renaștere a
culturii tradiționale româneș , autosusținere pentru
familiile locale și vacanțe de basm pentru turiș i care vor
pleca încântați și încărcați de produse bio.

DĂRUIRE

CITY BREAK ÎN MUNŢII CERNEI
proiect susținut de Fundația Orange
prin programul “Susține un ONG”

Iată ce au avut de spus par cipanții la acest
proiect:
“Suntem călători cu o experiență generoasă a
urcatului pe munte. Suntem deja dependenți de
senzațiile pe care le avem în natură, la înălțime în
vârf de munte, de spațiile curate și nea nse de om.
Când am aﬂat că Asociația Montană Carpați
lucrează în Munții Cernei în inima comunităților
izolate de acolo, am ș ut din prima secundă că o să
mergem și noi alături de ei. Pentru că nu e
sen ment care să îți aducă mai multă bucurie
decât observarea localnicilor și tradițiilor păstrate
auten c de sute de ani.
Când veți merge pe traseele din Munții Cernei, să
ș ți că e foarte greu sa scapi nevăzut într-o
comunitate cu sub o sută de oameni. Încrederea
pe care au zidit-o între ei ne-au aratat-o și nouă, vo vor arăta și vouă. Vă vor invita în casele lor cu
bucurie, se vor oferi să vă găzduiască peste noapte
și vă vor poves despre mersul vieții în cătunul lor.
Veți aﬂa că au o școală, o primărie, că hrana și-o
asigură natural și local, dar au acces și la
telecomunicații. Într-un anumit fel, sunt
beneﬁciile vieții moderne într-un ritm înce nit.
Am simțit că aceș oameni fericiți care încă
păstreză tradițiile româneș vor mai avea puterea
să le ducă, însă nu pentru totdeauna. Am decis
după această vizită, iscusit numită “City Break în
Munții Cernei”, că ne vom lua misiunea de a face în
viețile noastre co diene acțiuni mici care să
sprijine con nuitatea tradițiilor româneș .
Vă invităm și pe voi să vedeți viața la sat, în
România, așa cum nu ați mai văzut-o!”
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PERSEVERENŢĂ
2020
INTERVENŢIE ÎN PARCUL NAŢIONAL BUCEGI

pentru al doilea an consecutiv, la inițiativa
prietenilor de la Romstal și Asociația SNK

Cu sprijinul celor doi parteneri, am sporit portofoliul de realizări cu aproape întreg masivul Bucegi.
Munții Bucegi sunt cei mai cunoscuți și frecventați din România, această circulație ﬁind favorizată de
apropierea de Bucureș și turismul bine dezvoltat al localităților din apropierea lor. Masivul Bucegi
este vizitat anual de peste un milion de turiș . Acest număr imens a situat zona ca vârf în lista de
priorități, iar din fericire, noi nu am fost singurii care am avut această părere.
*sursa număr turiș : ziarulprahova.ro
Numai în 2020 am instalat 90 de stâlpi, am montat 60 de săgeți de orientare și am marcat 76 de km de
traseu. Pentru aceasta am adunat un număr de 58 de voluntari, iar numărul total al zilelor lucrate de
voluntari și angajați se ridică la 665 de zile.
Am refăcut marcajele potecilor ce urcă din Bran la Omu, pe Clincea, Ciubotea și prin Valea Gaura, din
Râșnov la Mălăieș , creasta ves că a potcoavei Bucegilor, cu toate potecile de acces, pe Doamnele, pe
la Refugiul Bătrâna, spre Strunga, Tătaru, Deleanu, Plaiul lui Mircea și de la Podu cu Florile. Toate
potecile ce pornesc de la Peștera, Padina și Bolboci spre Babele, Piatra Arsă, Vârful cu Dor, Scropoasa
sau Brateiu ne-au văzut cu găleata de vopsea în mână, cu stâlpi în spate și cu săgețile noi în brațe.
În ul mii 2 ani, alături de partenerii Romstal și Asociația SNK, munca noastră s-a concre zat, în total, în
200 de km de cărări sigure în Munții Bucegi.

Sursa foto: FLY OVER MOUNTAINS

EFORT

MARCAREA TRASEELOR DIN MUNŢII FĂGĂRAŞ
pentru concursul de alergare montană
Făgăraș Rocks!

2020

Alături de echipa Făgăraș Rocks! am îndeplinit scopul măreț de a aduce în atenția amatorilor de munte
trasee superbe, însă mai puțin umblate și unele dintre ele aproape uitate.
În lunile iunie și iulie am refăcut 73 de km de trasee montane din partea es că a Făgărașului. Pentru
aceasta numărul total de zile de muncă al voluntarilor și angajaților s-a ridicat la 203. Echipele Făgăraș
Rocks!, Salvamont Victoria și Dedienne Roumanie au fost lângă noi, umăr la umăr, pe unele părți din
desfășurarea proiectului.
Intervențiile au constant în recunoașterea traseelor, urcarea stâlpilor pe creastă, montarea stâlpilor în
beton, vopsirea marcajelor pe pietre, stâlpi și copaci. Vorbim de lucru pe trasee șterse din memoria
turiș lor și neîntreținute din punct de vedere al accesibilității, situație pentru care suntem pregă ți și,
așadar am avut la îndemână unelte cu care
să tundem și să curățăm vegetația. Când
vine vorba de siguranța turiș lor, ﬁecare
detaliu este important și ne-am dus la capăt
munca cu precizie.
Întâlnit pe drum, Refugiului Curmătura
Bră lei îi lipsea ceva esențial ce nu am
putut trece cu vederea: pardoseală. Am
adus îmbunătățiri prin izolarea și vopsirea
lui și montarea unei pardoseli din lespezi de
piatră pentru a deveni un refugiu cât mai
confortabil pentru turiș i care au cea mai
mare nevoie de găzduire, în special iarna.
Aceste poteci reamenajate au fost în august
2020 pista de alergare a alergătorilor
m o n t a n i c u ex p e r i e n ț ă î n s c r i ș i l a
compe ție. Eforturile de promovare
comune alături de execuția la standard a
traseelor au adus în atenția publicului
montaniard zone de basm din Făgăraș mai
puțin cunoscute.
În acest fel, când turiș i vor avea pregă te rucsacurile pentru Făgăraș, ș m că drumul lor este parcurs
în siguranță.

SUCCES

POTECI DE LEGĂTURĂ ÎNTRE
PIATRA CRAIULUI ŞI FĂGĂRAŞ

2020

alături de prietenii de la
Club Alpin Floarea de Colț, Nootka și TuristInfo

La iniția va Clubului Alpin Floarea de
Colț Bucureș am par cipat la
acțiunile des nate refacerii potecii
turis ce de legătură între Munții
Piatra Craiului și Munții Făgărașului,
pe porțiunea Șaua Curmăturii –
Refugiul Comisu, marcaj bandă roșie.
A fost un exemplu de succes pentru
cooperarea între en tăți diferite:
S a l va m o nt Ză r n e ș , A s o c i aț i a
Montană Carpați, Clubul Alpin
Floarea de Colț, cu susținerea
ﬁnanciară a Nootka și Turis nfo, toate
s u b c o o r d o n a r e a v e t e ra n u l u i
membru al Florii de Colț, Ilie Puiu,
colaborator apropiat al AMC în ul mii
ani, mai ales în ceea ce a însemnat
lucrările de construcție a stâlpilor,
panourilor și săgeților efectuate în
regie proprie.
Rezultatul acțiunilor a fost concre zat
în refacerea potecii pe culmea
Tămașului, potecă aproape pierdută
din pricina tăierilor de arbori, a
doborâturilor de vânt și a invaziei
vegetației nere prin îndepărtarea
obstacolelor, instalarea de stâlpi de
marcaj și săgeți indicatoare și
refacerea marcajului precum și prin
refacerea marcajelor pe două poteci
de acces în creasta Făgărașului.
În total 32 de km de potecă au fost
marcați iar 8 săgeți și 16 stâlpi
montați. Pentru acestea numărul
total de zile de lucru al voluntarilor și
angajaților s-a ridicat la 102.

SPRIJIN

ACŢIUNI UMANITARE
pentru localnicii şi copiii din
satele izolate de munte

2020

Pentru că localnicii din zonele în care lucram
ne ies mereu în întâmpinare atunci când le
traversăm locurile încărcați cu materiale în
drumul nostru spre creste, ș m cât de grea
este viața lor și cât de izolați trăiesc. Iar anul
acesta am fost conș enți că au avut cu atât
mai mult de suferit din cauza izolării.
Deși erau bucuroși doar la simplul gest de a
sta cu noi la poveș , deși mereu am plecat
de la ei cu câte ceva bun și bio din ogradă,
prin câteva gesturi mici, am încercat să le
ușurăm traiul cât am putut.
Cu sprijinul Banca Pentru Alimente și partenerul ei, Lidl România, cu haine și jucării primite de la Geeks
For Democracy și cu eforturile pentru organizare și transport ale Comunității 4x4 Vrancea am dus
pachete cu alimente, haine, încălțări și jucării către 20 de familii din zonele munților Vrancei și Văii
Cernei.
Nu i-am uitat nici pe copiii munților, cei despre care ne imaginăm că trăiesc precum Heidi - fe ța
munților dar pentru care realitatea din păcate, este alta.
Pentru câțiva copii din zona Valea Cernei, cu
sprijinul asociației Totul este Posibil și
susținerea ﬁnanciară a doi dintre cei mai
dragi voluntari, am reușit să oferim 30 de
ghiozdane cu rechizite și 50 de seturi de
haine și ghete de iarnă, jucării și dulciuri.
Traseele montane conectează mai mult
decât vârfuri și oferă mai mult decât aer
curat și libertate. Rămân la fel de importante
acestea, numai că, la ﬁnalul anului, ne
amin m de oameni și perechi de ochi în care
vrem să vedem reaprinsă scânteia și că viața
lor a devenit mai lipsită de griji.

Câte șosele și drumuri de munte am
vrut să parcurgem în 2020, atâtea am
bătut în Mercedes-ul X-Klasse oferit
de Autoklass. A fost parte activă a
ﬁecărui proiect, iar fără el situația sar ﬁ înăsprit.
De doi ani de zile purtăm după noi
d e c l a ra ț i a „ M e rc e d e z - B e n z ș i
AUTOKLASS susțin pădurea și mediul
înconjurător!”, pe șosele și drumuri
de munte.
O parte esențială a activității noastre
o reprezintă transportul
materialelor. Mercedes-ul X Klasse
ne-a urcat materialele pe toate
culmile Bucegilor, din Piatra Arsă
până-n Curmătura Fiarelor, în
Făgăraș până spre Comisu și pe Valea
Dejanilor până la cabana de vânătoare, ne-a însoțit în Munții Cernei, la Cheile Corcoaiei șin Dobraia sau Prisacina. Într-un caz special, l-am folosit chiar ca sursă de curent.
Cu ajutorul Autoklass am beneﬁciat de
săgețile indicatoare lăcuite iar când am
avut nevoie, ne-au împrumutat si un
Sprinter, să meargă treaba ca pe roate și
să ne putem realiza obiectivele.
Proverbul „Cine se aseamănă, se adună”
s-a dovedit adevărat. Ca să le simțim
întregul devotament pentru natură și
munte, nu s-au sﬁit să pună mâna pe
pensule, lopeți, topoare și să facă
voluntariat alături de noi.
Danke, Mercedes, mulțumim, Autoklass!

VOLUNTARII

VOLUNTARII

Cumva avem senzația că voluntarii noștri ne găsesc prin telepatie. Nicio campanie de
recrutare nu ar avea rezultatele pe care le are dragostea comună pentru munte. Peste
cuvintele lor, noi nu mai putem adauga decât: “jos palaria”, dragii nostri!
“Voluntariatul este viaţă! Este viaţă paralelă în care primeşti mai mult decât dai, te bucuri mai mult decât
munceşti, iar la sfârşitul zilei ajungi acasă cu un sentiment de împlinire mai mare decât după orice altă activitate
de zi cu zi.
Știi sentimental acela când ai tras de tine cu săptămânile sp faci curat în casă iar când în sfârșit ai terminat
curățenia, te așezi, te uiți în jur și ai o satisfacție care îți umple suﬂetul?
Cam așa e și cu voluntariatul. De multe ori ești tentat să amâni pe mâine pentru că n-ai timp, n-ai chef sau orice
alt motiv găsești la îndemână. Dar odată ce te-ai pus în mișcare, pe măsură ce faci voluntariat te uiți din când în
când în spate cu un sentiment de mândire neegalat: “Da mă! Eu am făcut asta!”
De 4 ani deja, în ﬁecare vară colind Carpații cu echipa AMC și pun umărul la refacerea traseelor montane.
Am fost în multe masive, am făcut multe poteci, dar ultimul proiect al lor “City Break în Munţii Cernei” a fost cel
mai aproape de suﬂetul meu.
Într-un fel sau altul, în Cernei s-au îmbinat toate elementele pentru o experiență de voluntariat de neuitat.
Peisajul, oamenii locului, mâncarea, echipa de voluntari dar și traseele remarcate au fost altfel, au fost poezie.
Voluntariatul este viață! Dacă nu mă crezi, încearcă! Îți promit că o să-ți aducă împliniri și o sa-ți deschidă
orizonturi!” – Alex, voluntar în Carpaţi de 4 ani

„A ﬁ voluntar pe munte, cu cei de la Asociația Montană Carpați nu înseamnă doar să dai cu pensula o sumedenie
de cruci, linii, triunghiuri sau puncte. Dacă ești pictor cu experiență poți să tragi cu ochiul și la păsările care
zboară pe lângă tine.
Iar dacă ești și mai priceput, poți să le identiﬁci!
Anul trecut, în Valea Țigănești din Munții Bucegi, codroșii de munte ne-au încântat cu voioșia lor și în vreme ce
pictam un stâlp, ei se așezau în vârful următorului stâlp. Nu de alta, doar să ne spună să nu sărim peste el, că
mare nevoie avea de o recondiționare!” - Cristina - voluntar în Carpați de 2 ani

Website: www.asociatiamontanacarpati.ro
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