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Scurtă prezentare

• Asociația “OM pe MUNTE” este o organizație non-profit, 
non-guvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică
dobândita la data de 10 iunie 2015.
• Promovăm  cunoașterea,  conservarea  si  protejarea   
mediului inconjurator si al ecosistemelor.
• Organizăm activități ecologice, excursii, tabere, școli  de  
inițiere, concursuri.



 Asociația “OM pe MUNTE” are ca scop implementarea de

proiecte de dezvoltare culturală, educațională, socială,

turistică, ecologică și economică în diferite zone de interes

pe plan local, național și internațional

Ce vrem?



Activități desfășurate in 2015

• Marcarea unui vârf montan prin resurse proprii

• Ecologizare  în  zona  Padina,  Munții Bucegi,  împreună  cu ATE 

Bucovina si INMEDIO

• Eco-drumeția – presupune ca la fiecare ieșire în natură să colectăm 

minim un sac de deșeuri

– Eco-drumeție în  Masivul Piatra Mare

– Eco-drumeție în Masivul Ceahlău

– Eco-drumeție în  Valea Malaiești, Munții Bucegi

– Eco-drumeție în Valea Gaura, Munții Bucegi



2015 în imagini



Proiecte pentru anul 2016

• Continuarea Eco-drumețiilor.

• Ecologizarea satului Drumul Carului
, comuna Moeciu.

• Ecologizarea unui râu de munte pe
raza satelor Moeciu de Sus- Cheia.

• Festival de folk și ecologizare în
zona Moroieni, jud. Dâmbovița
în parteneriat cu Primaria Moroieni
si ATE Bucovina.



Minim necesar pentru activități

• Manuși de cauciuc și bumbac

• Cizme de cauciuc, înalte

• Veste reflectorizante

• Saci de gunoi mari și rezistenți

• Greble 

• Apă și mâncare 

• Trusă de prim-ajutor

• Cazare și transport 



Un parteneriat corect

În  cadrul  activitătilor  noastre ne dorim  să  implicăm atât persoane  

fizice, persoane juridice cât și autoritățile locale

Proiectele   noastre pot fi  susținute  prin  donații, redirecțonări  ale  

impozitului pe profit, sponsorizări, voluntariat, etc.

Prin  intermediul  proiectelor  noastre  pot  fi susținute  si sesiuni     

de  Team-Building.

Promovare prin intermediul  activităților desfășurate de noi  și   în 

mediul on-line.
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