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Obiectivele Asociației

 evidențierea potențialul turistic al României și promovarea

acelor moduri de a face turism prietenoase cu natura;

 dezvoltarea unei infrastructuri turistice montane moderne; 

promovarea sportului, a culturii, precum și a valorilor și

tradițiilor românești.

Implicarea cetățenilor și în special a tinerilor în activitățile

asociației pentru:

Organizarea și desfășurarea de programe de pregătire
profesională (formală sau non formală) pentru
dezvoltarea abilităților tinerilor și adulților în
domeniile de interes ale Asociației.

Organizarea de drumeții, competiții, tabere și
expediții, în țară și în străinătate. 
Organizarea de activități cultural-sportive pentru
tineret.

Amenajarea unor baze de agrement, construirea de
adăposturi (refugii, cabane etc.) și administrarea acestora
reamenajarea, ecologizarea și remarcarea anumitor zone
de interes turistic.

Realizarea și menținerea unor contacte permanente
între toți cei care au interese similare cu cele ale
asociației atât pe plan national, cât și internațional.

Realizarea de programe și campanii de promovare a unui
mod de viață echilibrat și sănătos.

Promovarea programelor culturale, de menținere și
popularizare a tradițiilor românești. Promovarea de
programe eco-turistice.

Misiunea noastră: 



ACTIVITĂȚI IMPORTANTE
DEMARATE ÎN 2022

Realizarea website-ului și
elaborarea strategiei de
comunicare.

Participarea la proiectul de
mentorat ”Astăzi ONG mici,
mâine ONG-uri sustenabile”,
implementat de Fundația
CIVITAS.

Derularea etapei a II-a a parteneriat
cu ADI SERVSAL ARGEȘ pentru
trasee montane mai curate în

județul Argeș

Organizarea Grand Prix
Romania, Viștea Mare –
Făgăraș

Înființarea Federației
Montane Romăne
(membru cofondator)

Identificarea locurilor pretabile
pentru refugii și cabane în arealul
Munților Făgăraș și identificarea
traseelor ce necesită remarcare, în
vederea imbunătățirii infrastructurii
montane



PROIECTE FINALIZATE SAU
ÎN CURS DE DERULARE

GRAND PRIX ROMANIA

O competiție
multisport anuală.
 În 2022 GPR s-a
desfășurat în arealul
munților Făgăraș,
Viștea Mare ,  în
perioada 24-28
august 2022.

COMPETIȚIA A CUPRINS:

5 etape de orientare
sportive 
5 probe de turism sportiv
(traseu montan, alpinism,
orientare, teste teoretice
și alergare montană)  
2 probe de alergare
montană  5 km și crosul
copiilor

REZULTATE:

peste 650 de participanți
din16 țări 
38 de voluntari implicați 
+1400 spectatori
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”PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ
DE RAI” 

3 trasee echipate cu  plăcute de conștientizare
10 voluntari participanți

”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. 

Etapa a II-a a vizat în  montarea de plăcuțe cu mesaje de
conștientizare a trecătorilor, precum și colectarea deșeurilor găsite
pe traseele vizate. 

Proiectul se bucură de sprijinul ADI SERVSAL ARGEȘ, cărora le
mulțumim pentru UN ARGEȘ CURAT



48
Voluntari implicați în

activitățI

INDICATORI
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Proiecte implementate
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4122
Fonduri atrase

2


