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Scopul Asociației:promovarea turismului, ecologiei, sportului şi valorilor tradiţionale, atragerea 
tinerilor în promovarea acestora, precum şi sprijinirea de activităţi în vederea conservarii 
fondului forestier

Obiectivele Asociației:

a.organizarea și desfășurarea de programe de pregătire profesională (formală sau nonformală)
pentru dezvoltarea abilităților tinerilor și adulților în domeniile de interes ale Asociației;

b.organizarea de drumeţii, competiţii, tabere şi expediţii, în ţară şi în străinătate;

c.organizarea de activităţi cultural-sportive pentru tineret;

d.amenajarea unor baze de agrement, construirea de adăposturi (refugii, cabane etc.) şi
administrarea acestora;

e.reamenajarea, ecologizarea şi remarcarea anumitor zone de interes turistic;

f.realizarea de programe și campanii de promovare a unui mod de viață echilibrat și sănătos;

g.realizarea şi menţinerea unor contacte permanente între toţi cei care au interese similare cu
cele ale Asociaţiei atât pe plan naţional, cât şi internaţional;

h.promovarea programelor culturale, de menţinere şi popularizare a tradiţiilor româneşti;

i.promovarea de programe eco-turistice;



Activități importante 2021

- Reorganizarea și revitalizarea activității Asociației

- Schimbarea sediului social

- Înscrierea Asociației în Registrul entităților/unităților de cult

- Participarea la sedințele Federației Române de Turism 
Sportiv în vederea organizării Campionatului Național de 
Turism Sportiv

- Încheierea unui parteneriat cu ADI SERVSAL ARGEȘ pentru 
trasee montane mai curate în județul Argeș

- Realizarea website-ului și Paginii de facebook



Proiecte finalizate sau în curs de derulare
Grand Prix Romania este o competiție
multisport anuală. În 2021 GPR s-a 
deafășurat în în arealul munților Bihor-
Vlădeasa, zona Platoul carstic Padiș, Parcul 
Natural Apuseni, în perioada 21-25 iulie 
2021.

Competiția a cuprins: 

- 5 etape de orientare sportive

- 5 probe de turism sportiv (traseu
montan, alpinism, orientare, teste 
teoretice și alergare montană)

- 3 probe de radio-orientare

- 4 probe de alergare montană
(semimaraton, 10 km și 5 km și crosul
copiilor

Rezultate: 

- peste 500 de participanți din 7 țări

- 43 de voluntari implicați

- 22 de arbitrii



”Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”

”Pe un picior de plai, pe-o gură de rai” este un proiect prin 
care ne-am propus să păstrăm traseele din Munții Făgăraș 
curate. 

Acțiunea noastră vizează culegerea de date legate despre 
starea traseelor din Făgăraș și montarea de plăcuțe cu 
mesaje de conștientizare a trecătorilor, precum și 
colectarea deșeurilor gășite pe traseele vizate.

Faza  I a proiectului s-a desfășuart în 2021, urmînd a se 
finaliza în anul 2022, așadar vom relua drumul potecilor din 
Făgărașul central, având ca axă Viștea Mare - Muldoveanu.

Proiectul ”Pe un picior de plai, pe-o gură de rai” se bucură 
de sprijinul ADI SERVSAL ARGEȘ, cărora le mulțumim 
pentru UN ARGEȘ CURAT.



Indicatori

• Voluntari implicați în activități: 43

• Proiecte implementate: 2

• Fonduri atrase: 13200;


