
 
 

 

RAPORT ANUAL ACTIVITATE ASOCIATIA OXIGEN 2015 

 

MOTTO: Pentru că iubim natura! 

 

                        

OBIECTIVE: Activitatile Asociatiei Oxigen se indreapta in 3 mari directii: 

 promovarea turismului ecologic, ca o experienta sigura si durabila; 

 respectarea interesului cu privire la protectia mediulului inconjurator, calitatea vietii si acordarea 

unei atentii deosebite ariilor protejate ocrotite de lege; 

 stimularea tinerilor in actiuni de voluntariat – ca instrument de educatie non-formala; 

 promovarea spiritului si turismului ecologic ca o experienta sigura si durabila. 

 

Credem ca alegerea de a face ceva in plus ne apartine, iar aceasta va conta pe viitor in autoevaluarea 

fiecaruia dintre noi. Implicarea intr-un O.N.G., voluntariatul, stagiile de practica, workshop-urile de 

perfectionare – toate te ajuta sa-ti definesti pasiunile si sa-ti pregatesti drumul vietii. 

 

ANUL ÎNFIINȚĂRII:  2011 

MEMBRI VOLUNTARI:  100 

 



 
 

 

PROIECTE ORGANIZATE: 

 

1. OXIGEN PE MUNTE: EXPEDIȚII MONTANE PENTRU INCEPATORI 

Octombrie 2014 – mai 2015 

Număr de participanți: 500 tineri cu vârste între 18-35 ani 

Locații: Bucegi, Piatra Mare, Postavaru, Fagaras, Ceahlau.  

 

2. EXPEDITII INTERNE 

 

I. MUNTII BUZAULUI – tabara de corturi, explorarea asezarilor rupestre din zona, 

trovantii, Vulcanii Noroiosi 

 

II. MUNTII MACIN – tabara de corturi, traseu Culmea Pricopanului, echitatie pe munte 

 

3. EXPEDITII EXTERNE 

 

I. OXIGEN SE REINTOARCE IN UGANDA, februarie 2015, Varful Margherita, 5.109 m, 6 

participanti 

Obiective atinse: 

• Măsurarea nivelului de topire a gheţarului Stanley (parte importantă a vechiului traseu de 

escaladare a Munților Ruwenzori); 

•  Verificarea practicabilității traseului de escaladare a muntelui Ruwenzori cartografiat de 

echipa Oxigen în 2013; 

• Identificarea de noi trasee mai puțin tehnice de escaladare a Munților Ruwenzori din 

Uganda; 

•  Atingerea vârfului Margherita (5109 metri); 

• Realizarea unei campanii de mediu online în care vor fi prezentate efectele poluării la 

nivelul Munților Ruwenzori; 

• Susținerea a două conferințe de prezentare a rezultatelor expediției și a importanței 

echipei și a lucrului în echipă pentru 200 tineri din București cu scopul de a crea noi proiecte 

de protejare a mediului și de a lucra împreună. 

 

II. EXPEDITIE VARFUL MUSALA – BULGARIA 

 Martie  2015 

• Număr de participanți: 60 

 

 

 

 



 
 

 

 

III. HAI CU OXIGEN IN MUNTENEGRU 

• Iunie 2015 

• Număr de participanți: 35 

IV. IA-TI HARTA, HAI IN TATRA  

• Iulie 2015 

• Număr de participanți: 30 

V. OXIGEN PE OLIMP RELOADED 

• Septembrie 2015 

• Număr de participanți: 60 

4. COORGANIZATOR MARATONUL REGAL 

 Mai 2015 

• Număr de voluntari implicati: 30 

 

 

OXIGEN IN CIFRE – anul 2015 

Cifra afaceri: 200.000 lei 

Voluntari implicati in proiecte: 100 

Turisti implicati in turismul montan: 900 

Varfuri urcate: 25 

Altitudinea maxima atinsa: 5109 m 


