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DATELE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI 
Denumire ONG  ASOCIATIA ECOLOGICĂ “ARCUL CARPATIN” 

Adresa poștală Str. Episcop Vulcan Nr. 26, Bl E, Sc.2 Ap.2, Sector 1 București 

Banca / Surcusala RAIFFEISEN BANK / Sucursala Domeni 

Cont (lei) RO 25 RZBR 0000 0600 1531 4012 

Cod Fiscal CIF  31044198 

Telefon 0740408922 

E-mail asociatiaecologicaarculcarpatin@yahoo.com    

Site / Blog / profil rețele 

sociale 

Facebook: Arcul Carpatin Asociatia Ecologică 

Site: www.arculcarpatin.ro    

Nume și prenume 

reprezentant legal  
Sofroniei George Cristian 

Echipa de conducere ( nume / 

funcție / adresă) 

Sofroniei George Cristian/ președinte / str. Episcop Vulcan, nr. 26, 

Bl. E, sc. 2 , Ap. 53, Sector 1, București 

Cherăscu Cătălin Nicolae / vicepreședinte / str. Izvorul Rece ,Bl. 

A,Sc.2, Et.6, Ap.61, Sector 4, București 

Sofroniei Ligia / secretar / str. Episcop Vulcan, nr. 26, Bl. E, sc. 2 , 

Ap. 53, Sector 1, București 

Responsabil proiect Sofroniei George Cristian 

Experiență ONG  7 ani 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI 
 

“PE CĂRĂRI DE MUNTE" 

EDIȚIA  a - V– a 

mailto:asociatiaecologicaarculcarpatin@yahoo.com
http://www.arculcarpatin.ro/
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DATE PRIVIND PROIECTUL 

INFORMAȚII GENERALE 

Titlul proiectului „Pe cărări de munte” – ediția a – V - a 

Tip proiect 
Diversificarea și dezvoltarea acțiunilor de timp liber, vacanță, turism și 

pentru copii, elevi, tineri 

Valoarea totală a 

proiectului 
17520 lei 

Locul de desfășurare  Râșnov – Cheile Râșnoavelor 

Perioada de 

desfășurare 
 12.08.2019 – 18.08.2019 

Prioritatea în care se 

încadrează proiectul 

Sănătate, sport și recreere 

- Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin 

proiecte specifice; 

- Dezvoltarea și diversificarea acțiunilor de timp liber, vacanță, sport 

și turism pentru copii, elevi, tineri. 

Grup țintă 

Număr participanți: 22 participanți 

Definirea clară a beneficiarilor: 2 treineri (organizatori membrii AEAC), 5 

studenți, 4 elevi liceu( cu vârsta între 14 – 18 ani), 9 elevi (cu vârsta între 8 

– 14 ani). 

Modalitate de selecție a participanților: teste de abilități și aptitudini 

DESCRIERE PROIECT 

Justificare 

     Acest proiect este continuarea cercului de turism desfășurat în Liceul 

Tehnologic Nicolae Bălcescu  Voluntari. 

 Scopul proiectului este atragerea elevilor și tinerilor către natură, locul 

ideal unde se pot desfășura activități în aer liber, promovarea respectului 

față de natură, dezvoltarea și practicarea turismului, ocrotirea mediului.  

 Dezvoltarea și practicarea ecoturismului în formele sale cele mai 

variate, promovarea ecologiei și turismului românesc în rândul copiilor, 

elevilor, tinerilor. 

 Sprijinirea copiilor, adolescenților, tinerilor cu precădere din medii 

defavorizate, în practicarea turismului și deprinderea unui stil de viață 

sănătos, în spiritul dragostei și respectului față de natură. 

O continuare a acestui proiect este inevitatbila ( deja suntem la ediția a 

cincea). Tinerii vor fi încântați de experiența trăită alături de noi. 

Obiectiv general al 

proiectului 

   Conștientizarea copiilor, tinerilor de beneficiile personale obținute prin 

participarea la activități în aer liber. 

Obiectiv specifice al 

proiectului 

 Învățarea și practicarea unor activități montane; 

 Motivarea tinerilor în ocrotirea mediului, atașamentului față de 

natură; 

 Promovarea ecoturismului; 

 Practicarea sportului ca stil de menținere a sănătății. 
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Indicatori 

Indicatori 

calitativi 

Implicarea 

participanților 

  Toți copii și tinerii se vor implica activ în 

desfășurarea proiectului și a activităților. 

Locatia aleasă 

   Cheile Râşnoavei, din munții Postăvarul, 

sunt extrem de apreciate de alpinişti şi 

împătimiţii sporturilor extreme. Pe malul 

drept al cheilor se găsesc mai multe trasee 

alpine, cele mai cunoscute fiind Santinela 

Cheilor şi Surplombele de Aur. 

Organizare și 

management 

Experiența echipei de conducere și a 

membrilor asociației în campanii de 

promovare și derularea de proiecte. 

Câștigul 

individual al 

participanților 

Îmbogățirea cunoștințelor, abilităților  și a  

deprinderilor, creșterea încrederii în sine. 

Indicatori 

cantitativi 

Număr tineri 

beneficiari 
20 tineri/ elevi 

Număr treineri 

implicați 
2 treineri 

Zile desfășurare 

proiect 
2 luni (1.07.2019 – 31.08.2019) 

Zile desfășurare 

a activităților 
12.08.2019 – 18.08.2019 

Indicatori 

financiari 

Preț / beneficiar 

direct 
110 lei / beneficiar 

Cost / beneficiar 

2 treiner implicați în managementul 

proiectului; 

20 tineri/ elevi beneficiari direcți. 

Rezumat 

    Proiectul “Pe cărări de munte ediția a- V-a” promovează desfășurarea 

unor activități sportive în aer liber în natură, la munte, prin practicarea 

sporturilor montane ( orientarea cu busola pe zi și noapte, inițiere în 

alpinism, drumeție, jocuri de cabană, etc). 

    Finalizarea activităților se va realiza prin acordarea de diplome și premii 

participanților ce s-au evidenșiat în executarea activităților. 

 

Activitățile 

proiectului 

      Activitatea 1 

  1.07.2019 – 10.07.2019 – pregătirea proiectului: stabilirea treinerilor, 

formarea echipei de campanie: realizarea unui eveniment pe rețele de 

socializare, crearea metodologiei de selecție a participanților; 

      Activitatea 2 

 10.07.2019 – 31.07.2019: desfășurarea campaniei de promovare a 

proiectului, postarea anunțului on-line( facebook), achiziția de materiale 

necesare desfășurării proiectului; 

      Activitatea 3 

1.08.2019 – 11.08.2019: selectarea participanților: postarea formularului de 

înscriere pe rețeaua de socializare(facebook), analiza canditatirilorprimite și 
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selectarea participanților, anunțarea tinerilor acceptați; 

      Activitatea 4 

12.08.2019 – 18.08.2019: desfășurarea propriu-zisă a proiectului. Se va 

realiza programul de activități: utilizarea busolei pe hartă și teren, inițiere în 

alpinism, jocuri de cabană, drumeție montana, foc de tabară; 

      Activitatea 5 

19.08.2019 – 31.08.2019: Managementul proiectului: echipa de 

implementare a proiectului se va ocupa de indeplinirea tuturor obligațiilor 

asumate în proiect și închiderea acestuia. 

Rezultate anticipate 

 Inițierea și pregătirea a 20 de elevi și tineri în promovarea 

ecoturismului; 

 Achiziționarea de materiale necesare desfășurării activităților ( busole, 

materiale alpinism, mănuși, saci, premii, diplome, etc); 

 Dezvotarea dragostei pentru mișcare, sport și un mediu mai curat. 

Modalitate de 

implementare 

 În managementul proiectului sunt implicate trei persoane: președinte, 

vicepreședinte, trezorier. 

   Președintele este responsabil principal în derularea proiectului și are 

următoarele atribuții: 

- Coordonarea activităților pentru realizarea proiectului; 

- Verificarea îndeplinirii la timp a responsabilităților membrilor 

implicați; 

- Respectarea termenelor asumate; 

- Contactarea serviciilor de transport, masa, cazare. 

   Vicepreședintele este responsabil cu campania de promovare a 

proiectului și recrutare: 

- Coordonează campania de promovare a proiectului; 

- Se ocupă de selectarea participanților; 

- Împreună cu președintele stabilește lista participanților în funcție de 

abilități.  

Trezorierul se va ocupa de partea financiară 

- Asigură respectarea cheltuielilor prevăzute în buget; 

- Se va ocupa de asigurarea cofinanțării proiectului; 

- Se va ocupa de decont; 

- Împreună cu prședintele realizează raportul final al proiectului. 

Contribuție propie 

  Asociația noastră participă la proiect cu resurse umane și financiare astfel: 

- Resurse umane: 2 membrii ce se implică și în managementul proiectului; 

- Resurse financiare: din fonduri proprii se vor achiziționa materialele 

necesare activităților proiectului; 

Alte contribuții 
- Contribuții din partea participanților; 

- Contribuții din partea sponsorilor. 

Managementul 

proiectului 

  Responsabil proiect este președintele asociației care se va ocupa de 

contactarea serviciilor de cazare și masă, transport. Se ocupă de 

coordonarea treinerilor în activitățile desfășurate de aceștia. 

  Vicepreședintele se va ocupa de formarea și mobilizarea echipei de 

campanie promovare a proiectului și indeplinirea sarcinilor la termenele 
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prevăzute. 

  Trezorierul va manageria proiectul din punct de vedere financiar, 

asigurând ca toate operațiunile financiare să fie făcute întocmai cu bugetul 

și cheltuilile aprobate. 

REZULTATE 

Impact supra 

grupului țintă 

Cu siguranță că impactul cel mai mare al proiectului va fi asupra celor 

20 de elevi și tineri ce vor participa efectiv la activitățile desfășurate 

deoarece învățarea prin experimentare este cea mai importantă. Metodele 

folosite și activitățile propuse se vor reflecta pozitiv asupra fiecăruia în 

parte: își menține sănătatea și forma fizică prin practicarea unor sporturi în 

natură, va interacționa cu alți tineri, va socializa cu aceștia, își va petrece 

timpul liber într-un loc liniștit care să-i aducă buna dispoziție, își va forma 

deprinderi și abilități noi sau își va dezvolta unele existente ( încrederea în 

sine, coordonare, managementul timpului, depășirea limitelor), va acumula 

cunoștințe noi despre mersul pe munte, despre echipamentul montan, despre 

pericolele din munți, despre acordarea primului ajutor.  

Însă suntem siguri că după terminarea activităților majoritatea va 

continua să meargă la munte cu prietenii, ceea ce va duce ca numărul 

iubitorilor de munte să crească, natura să fie mult mai mare. Trebuie să 

luăm în considerare și impactul pe care proiectul îl va avea și în etapa de 

diseminare a rezultatelor cei 20 de tineri vor povesti și altora experiența 

trăită, beneficiile obținute, aceștia vor povesti altora, astfel numărul celor 

care vor afla despre proiect și finanțator se poate dubla, tripla. 

Sustenabilitatea 

proiectului 

O continuare a acestui proiect este inevitabilă. Tinerii vor fi încântați de 

experiența trăită încât vor dori să mai participe la astfel de activități de timp 

liber. Noi îi vom ajuta să-și urmeze visul în sensul că vom mai organiza 

astfel de aplicații, îi vom invita și îi vom primi necondiționat. 

 

 

 

 

 

Responsabil proiect, 

Sofroniei George Cristian 

 

 

 


