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Foto: Platforma viitorului refugiu Scara din Munții Făgăraș, montată
în octombrie 2021 la altitudinea de 2146m.

Despre noi
Înființată în 2008 de către un grup de iubitori de drumeții
montane, Asociația Montană Carpați este o organizație
neguvernamentală care promovează și activează pentru un
turism montan responsabil și în siguranță.
Drumețiile pe munte sunt una dintre cele mai plăcute și
accesibile forme de mișcare si relaxare, cu numeroase
efecte pozitive asupra corpului și minții. Nu este de mirare
că tot mai mulți oameni aleg să-și petreacă timpul liber pe
cărările sălbatice ale munților.
Pe cât de necesară și benefică este apropierea noastră de
natură, pe atât de importante sunt siguranța drumeților în
munți și, în același timp, protejarea naturii. Cu cât mai mulți
turiști ajung în zone sălbatice și greu accesibile, cu atât mai
mare este riscul de accidentări, evenimente neplăcute și de
distrugere sau deteriorare a habitatelor naturale.

Viziune
Ne dorim un turism montan responsabil și o
infrastructură montană durabilă efectuată la
standarde înalte în Munții Carpați, cu poteci
mai sigure pentru turiști și acces facil pentru
structurile de salvare montană.

Misiune
Asociația Montană Carpați acționează în două mari
direcții, pe de o parte, îmbunătățirea și întreținerea
infrastructurii montane pentru a oferi un cadru cât mai sigur
turiștilor montani, și pe de altă parte, educarea, informarea
și responsabilizarea turiștilor atât pentru a nu se expune
pericolelor pe cărările munților, cât și pentru a respecta și
proteja natura.
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Turismul montan în 2021
Conform Salvamont România, în ultimii ani, numărul turiștilor montani
a crescut semnificativ, iar odată cu numărul de turiști, a crescut și
numărul accidentelor în zona montană.
În 2021, echipajele Salvamont au intervenit pentru salvarea a peste
8.100 de persoane în 7.150 de acțiuni față de 6.200 persoane
salvate cu un an în urmă în 5.500 de acțiuni.
Încă din 2020, Salvamont observa apariția unei noi categorii de
turiști pe munte, oameni fără experiență montană, fără echipament
adecvat, care nu cunosc sau subestimează efortul și pericolele la
care se expun într-o drumeție pe munte.
În contextul unui flux tot mai mare de turiști, mulți dintre ei slab sau
deloc pregătiți, misiunea noastră, ca asociație montană, este de a
promova turismul montan responsabil și în siguranță prin
îmbunătățirea infrastructurii montane, educație montană și activități
montane cu îndrumare și ghidaj de specialitate.
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Infrastructură turistică montană
Dacă până in 2020 ne-am axat în special pe marcarea traseelor turistice,
acoperind până în prezent circa 4.500 de km de poteci marcate, în 2021 ne-am
concentrat eforturile pentru următorul nivel de îmbunătățire a infrastructurii
montane, construirea și amenajarea refugiilor montane necesare pentru siguranța
drumeților în caz de accidentări, condiții meteo dificile sau situații neprevăzute.
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Ce am făcut:
1

Am pus în circuitul turistic un prim refugiu
montan în Munții Vrancei.

2

Am demarat construcția unui refugiu montan de
altitudine, solid și modern, în Munții Făgăraș.

3

Am continuat să refacem și să marcăm poteci
montane dintre cele mai deteriorate.
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Refugiul Vidreni, Munții Vrancei
În vara anului 2021, am amenajat și am pus în circuitul turistic Refugiul Vidreni,
primul refugiu montan din Munții Vrancei.
Ridicată cu 8 ani în urmă de către Obștea de Moșneni Vidra-Tichiriș, construcția
din lemn pe structură de beton a avut destinația inițială de stână, cu o
componentă turistică. Refugiul Vidreni are o construcție solidă, pe două niveluri,
poate adăposti 20 de turiști și este situat într-o zonă frecventată de turiști, la
aproximativ 1.300 de metri altitudine.
În urma amenajării, refugiul este acum un adăpost sigur și primitor, și servește ca
loc de retragere sau odihnă pentru turiștii care aleg să parcurgă traseele din
Munții Vrancei.
Coordonatele GPS ale Refugiului Vidreni sunt: Lat. 45.886456 Long. 26.567324
iar traseele montane din proximitatea acestuia sunt de dificultate medie și mare:
Triunghi roșu: Lepșa – Cheile Tișiței – Pârâul Cristianu - Șaua Geamăna
Bandă roșie: Tulnici – Muntele Coza – Dealul Negru - Șaua Tișiței – Vf.
Pietrosu – Vf. Zboina Frumoasă – Nereju
Punct roșu: Stâna Cârnituri – Stâna Vidreni – Golul Roibului
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Refugiul Scara,
Munții Făgăraș
- nevoia

1

Creasta Munților Făgăraș este cel mai lung și mai dificil traseu de
creastă din România, însumând 95 de km lungime, 7 vârfuri de
peste 2.500 de metri altitudine și o diferență de nivel de circa
7.500 de metri.

2

Pentru siguranța turiștilor, traseul de creastă din Munții Făgăraș
este prevăzut cu refugii montane în care drumeții se pot adăposti
în caz de nevoie sau urgență. O bună parte dintre aceste
adăposturi sunt, însă, degradate sau chiar nefuncționale sau
distruse.

3

Pentru că fostul refugiu Scara a fost distrus în 2018 și pentru că
existența unui adăpost în acest punct al crestei este nu doar
importantă, dar vitală, el aflându-se în vecinătatea uneia dintre
cele mai sălbatice și greu accesibile zone din întregul masiv,
Asociația Montană Carpați construiește un nou refugiu solid și
modern pe locul celui distrus.
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Refugiul Scara, Munții
Făgăraș - despre proiect
Refugiu Scara va avea o suprafață de 34 mp și
va dispune de 15 locuri de dormit și 2 zone
funcționale, vestibul ca tampon termic și spațiu
comun.
Suprastructura refugiului va fi o construcție
Timber Frame, executată de ERGIO – Wooden
Constructions.
Învelitoarea
și
accesoriile
refugiului sunt asigurate de Bilka. Noul refugiu va
fi prevăzut cu camere de supraveghere.
Refugiul Scara nu doar că va putea găzdui turiști
în creasta muntelui, dar va putea ajuta decisiv în
acțiunile Salvamont de intervenție în cazul unor
accidente sau situații dificile.
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Refugiul Scara, Munții Făgăraș - stadiul proiectului
Localizare
Refugiul va fi amplasat pe locul
vechiului refugiu, în Șaua Scării, la
atitudinea de 2.146 metri și în
vecinătatea Vârfului Negoiu (2.535
metri) și a Custurii Sărății, una dintre
cele mai expuse și dificile zone din
Munții Făgăraș

Echipa de proiect
Arhitecți: Anca Loghin, Ana
Chiprian,
Florin
Florescu
și
George Ursache.
Inginer structurist: Aurel Roșu.
Inginer geodez: Iolanda Holicov.
Manager de proiect: Corneliu
Chiriliuc.

Ce am făcut
Am obținut aprobările necesare
pentru construirea refugiului.
Am realizat planul proiectului.
Am asamblat cu succes platforma
metalică pe care va sta viitorul
refugiu.

Parteneri
Consiliul Județean Argeș
Serviciul Public Județean
Salvamont Argeș
Inspectoratul General de Aviație al
M.A.I.

Sponsori
Mectrade Service SRL
ERGIO – Wooden Constructions
Bilka
Cel.ro
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Marcare trasee în Munții Ciucaș
În primăvara lui 2021, cu ajutorul voluntarilor noștri, am refăcut
marcajele pe câteva porțiuni deteriorate din Munții Ciucaș:
între Tabla Buții și Poiana Stânii (marcaj cruce roșie)
între Tabla Buții și Culmea Văii Stânii (marcaj bandă roșie)
de la Poiana Stânii spre Culmea Buzăianu (marcaj bandă
albastră).
De asemenea, am montat 5 stâlpi de marcaj pe traseul marcat
cu triunghi galben între Șaua Gropșoarele și Curmătura Stânii.
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Marcare trasee în Munții Postăvaru
În vara lui 2021, cu ajutorul angajaților de la BCR Asigurări, în
ceea ce a fost o activitate de voluntariat corporate, am
remarcat 3,2 kilometri de potecă în Munții Postăvaru:
traseu marcat cu bandă galbenă între Poiana Brașov Poiana Nisipului - Pietrele lui Solomon.
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Educație Montană
Suntem de părere că într-o țară cu atât de mulți munți ca România, educația
montană este esențială.
Aceasta ar trebui începută încă din copilărie dar, pentru că “nu e niciodată prea
târziu să înveți”, organizăm programe de educație montană atât pentru cei mici
cât și pentru cei mari.
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Muntele e șansa ta!

In perioada septembrie – decembrie, am derulat proiectul educațional „Muntele e șansa ta!”,
în cadrul căruia 100 de tineri din zone montane defavorizate au fost încurajați să se orienteze
spre o carieră în domeniul montan și să se implice în dezvoltarea comunităților locale.
Proiectul, care s-a adresat tinerilor, preponderent liceeni, s-a desfășurat în trei zone montane
din țară: Sibiu, Brașov și Vrancea, și a cuprins activități teoretice și practice susținute de
specialiști montani.
În cadrul activităților, beneficiarii au învățat de la profesioniști din nouă domenii montane:
salvatori montani, ghizi montani și ghizi turistici, rangeri, cabanieri, instructori de escaladă,
fotografi de wildlife, cât și muzeografi și etnofarmacologi despre avantajele, provocările și
traseul pe care trebuie să îl parcurgă pentru a ajunge, la rândul lor, specialiști ai muntelui și
pentru a-și dezvolta o carieră de succes.
Odată cu încheierea activităților directe și ca urmare a acestora, proiectul a pus la
dispoziție, în mod public și gratuit, tuturor tinerilor interesați de o carieră în domeniul montan,
broșura „Mic îndrumar de meserii montane”, disponibilă la link-ul:
https://asociatiamontanacarpati.ro/indrumar-de-meserii-montane/
Proiectul a fost susținut de Fundația Orange prin programul “Susține un ONG!”
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Ateliere, ture și activități montane
Pe parcursul anului 2021 am organizat un număr de 18 activități dedicate sporturilor montane, dintre care
9 ateliere de alpinism și escaladă pentru începători sau avansați,
6 ture de drumeție,
3 ateliere de schi, schi de tură și alpinism hibernal.
Acestea s-au desfășurat în Munții Bucegi, Piatra Craiului, Postăvaru, Rarău, Ceahlău, Munții Cernei, Munții
Mehedinți, Munții Buila-Vânturarița, Ciucaș și Munții Latoriței.
Turele și atelierele de inițiere sau aprofundare în sporturi și activități montane pe care le organizăm sunt
desfășurate sub îndrumarea ghizilor și instructorilor acreditați și au ca scop crearea unui cadru sigur și specializat
turiștilor care își doresc să deprindă tehnicile necesare acestor activități în zona montană.
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Comunitatea montană
Prin proiectele și activitățile noastre, am strâns în jurul asociației o comunitate
montană formată din voluntari, colaboratori, parteneri, sponsori, oameni iubitori de
munte, care înțeleg că este nevoie să ne unim forțele și priceperea pentru a putea
duce turismului montan la următorul nivel, fie că vorbim de infrastructură sau
responsabilizarea turiștilor pe poteci de munte.
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Filiala Făgăraș
Asociația Montană Carpați are, începând din 2021, o primă filială
locală în Făgăraș.
Cristian Telcean, unul dintre cei care au făcut parte din grupul de
fondatori ai asociației în 2008, a inițiat, 13 ani mai târziu,
înființarea filialei Făgăraș.
Scopul înființării Asociației Montane Carpați – Făgăraș este de a
desfășura, la nivel local, proiecte și programe de educație
montană, de îmbunătățire și întreținere a infrastructurii din Munții
Făgăraș și de organizare a activităților dedicate sporturilor
montane pentru cei mici și cei mari.
Cu echipa formată, un sediu de lucru și mult entuziasm în rândul
membrilor, filiala Făgăraș se mândrește deja cu o serie activități
derulate și mult mai multe planuri de viitor.
Continuăm dezvoltarea comunității montane și în anii următori.
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Raport financiar
Venituri
Granturi - 56,8%
Campania 3,5 - 17,2%
Sponsorizări - 10,3%
Donații - 14,0%
Cotizații - 1,7%

285.192 RON

Cheltuieli
Materie primă - 18,8%
Resurse umane - 47,3%
Transport - 6,3%
Chirii si cazare - 5,4%
Furnizori de servicii - 16,7%
Marketing si promovare - 2,9%
Taxe si comisioane - 0,5%
Diverse - 2,1%

197.484 RON
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Sponsori

Parteneri
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Contact
E-mail

office@asociatiamontanacarpati.ro

Website

www.asociatiamontanacarpati.ro

Phone

+40 724 796 905

Sediu social

Aleea Barajul Sadului, Nr 1, Bl N5, Sc 1,
Et 1, Ap 10, Sector 3, Bucuresti

