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Clubul Alpin Român
CAR

 
 a luat ființă în București, la 18 martie 1934, din

inițiativa unui grup ce se intitula “Gruparea alpină”.
Înființarea Clubului Alpin Român a constituit o

necesitate a timpului, în sensul de a scoate
alpinismul românesc de pe vechile făgașe –

potecile – și a-l îndrepta către abordarea
abrupturilor, a pereților stâncoși și a escaladelor de
iarnă, activitate solicitată în mod deosebit de către
tineretul acelor vremuri și apreciat de tineretul de

astăzi.
În prezent CAR are o abordare modernă, cu un

portofoliu variat de activități montane accesibile
pentru toți, indifierent de nivelul de pregătire

tehnică. Are ca principal scop practicarea și
promovarea oricăror forme de activități în natură,

urmărindu-se realizarea acestui obiectiv cu
minimalizarea conștientă a factorilor de risc și cu

grijă și respect pentru mediul înconjurător, faună și
floră, precum și conservarea naturii, acordându-se

o atenție specială programelor, proiectelor și
inițiativelor membrilor Asociației, precum și
dezvoltării Asociației ca punct de referință în

cadrul mișcărilor montane din România. CAR  este
membru UIAA încă din 1938, 

UIAA (INTERNATIONAL CLIMBING AND
MOUNTAINEERING FEDERATION) promovează

creșterea și protecția mountanineering-ului,
alpinismului și escaladei la nivel mondial:

>păstrându-le spiritul și tradițiile
>promovarea practicilor montane sigure și etice
>promovarea accesului responsabil pe munte, a

culturii și a protecției mediului
>sprijinirea participării tinerilor in activitati

montane și a mișcării olimpice
 

Clubul Alpin Român
Filiala Cluj

a luat ființă la sfârșitul lunii ianuarie
2005, membri fondatori fiind câțiva

alpiniști ai secției CAR Cluj înființată în
1990 și alți alpiniști clujeni.

În prezent reprezintă cea mai
numeroasă și activă filială CAR cu circa
400 de membri activi, organizată în 9

departamente: alpinism, escaladă,
drumeție, schi, MTB, alergare

montană, poteci/marcaje/cabane,
fotografie montană, tineret. Este

implicată în numeroase acțiuni de
educare montana si ecologica,

conștientizare, împădurire, igienizare,
infrastructură montană, competiții
sportive montane. Dintre realizarile

notabile din ultima perioada amintim
Maratonul Apuseni ajuns la a 11-a
ediție, refugiul CAR Muntele Mare
(2021), împădurire Ic Ponor (2021),
împădurire Poaian Horea (2022),

împădurire Vărășoaia (2022),
igienizarea Lacului Beliș (2021),
igienizarea avenului Răchita și

Padișului,  parteneriatul cu Parcul
Natural Apuseni și nu în unltimul rând
cea mai complexă ofertă de activități
montane din România cu peste 200
de activități susținute anual doar la

nivelul Filialei Cluj.
 

NICOLAE BATICU (1909-1998)
 unul din pionierii alpinismului în Carpați, în
1934 se înscrie în Clubul Alpin Român, fiind

promotorul excursiilor colective cu începători
 
 



 
 Seria de ture a fost inițiată de Dinu Mititeanu, omul în jurul
căruia a crescut Filiala Cluj a CAR. Prima tură din serie a fost
organizată în 2008 apoi acestea au continuat până la ediția a
8-a cu Dinu și Marlene Mititeanu. Din 2021 organizarea a fost

preluată de montaniarzi ceva mai tineri, grupul de participanți
având mai mulți coordonatori. Aceste ture au o durată de

minim 7 zile  în care sunt parcurse cu corturile zone alpine de
drumeție sau alpinism.

 
Dinu Mititeanu "Masivul făgărășan- un uriaș animal preistoric
adormit, având mai multe capete spre Defileul Oltului, coada

spre Piatra Craiului, picioare miriapodice, asimetrice, mai
scurte, dar mai viclene și mai lungi spre nord, mai blânde spre

sud... Parcurgerea crestei făgărășene e un țel al tuturor
montaniarzilor din România. Și al multor străini ce vin în

munții noștri. Dar după ce eu am parcurs creasta principală de
mai multe ori în ambele sensuri - toată sau pe tronsoane- de
câteva ori și iarna, am simțit dorința de a-i parcurge și culmi
secundare. Custurile nordice- mai scurte dar mai sălbatice,

mai semețe, mai dificile. Dificil de ajuns pe unele din ele, dificil
de ieșit din ele în creasta principală sau de a te retrage într-o
vale învecinată. Le-am parcurs cam pe toate. Culmile sudice,

mult mai domoale, dar mult mai lungi" 
 
 
 

         Făgărașii, mai altfel                
(2008-2022)

 
 

 "Făgărașii, mai altfel" ediția a 6-a 2014, Muchia Tunsului 
 
 

 "Făgărașii, mai altfel" ediția a 2-a 2009, Custura Ciortea 
 



         Făgărașii, mai altfel 2022
 
  

 În prezent mii de iubitori de natură și de munte se
înscriu în cadrul activităților CAR Cluj pe durata unui
an, multe dintre ele fiind activități pentru tineri sau
începători dornici să evolueze, ateliere de alpinism,

escaladă, drumeție, alergare montană, MTB, schi sau
fotografie montană, în mare parte activități gratuite
pentru participanți. Ediția din 2022 va reprezenta un
amplu program de educare montană care va însuma
13 zile cu activități în perioada iunie-septembrie 2022.

În 8 zile se va susține activitatea principală din M-ții
Făgăraș iar alte 5 zile vor fi dedicate pentru 5 ateliere

tehnice pregătitoare de alpinism în Cheile Turzii.  
Ediția a 10-a va fi în ton cu cele anterioare: muchii,
turnuri, țancuri, custuri spre nord cât și culmi mai
blânde înierbate către sud, lacuri, căldări și văi cu

cascade. Diversitatea, vom parcurge NU doar poteca
crestei principale ci vor fi parcurse și multitudinea de

culmi nordice și sudice, una după alta, dinspre vest
spre est. Majoritatea porțiunilor din traseu vor putea

fi parcurse în regim de drumeție sau cu scurte pasaje
de cățărare, folosind echipament tehnic. Această

ediție va fi probabil cea mai tehnică din serie, vor fi
câteva porțiuni opționale mai tehnice unde sunt

necesare abilitățile de bază de alpinism și pregătirea
emoțională aferentă, o bună ocazie pentru

participanți de a-și ridica nivelul tehnic și mai ales
mental, de a face trecerea de la drumeție spre

alpinism. 
  

 "Făgărașii, mai altfel" ediția a 9-a 2021, zori de zi în tabăra
de corturi din Căldarea de la Strunga Dracului 

 
 



Dificultate: dificil
traseu lung, durata 7 zile, 80-90 Km, cu diferența pozitivă de nivel de peste 7000 m, propune zone abrupte, expuse
în zonele expuse se vor asigura participanții folosind echipament tehnic
traseele alpine tehnice opționale se vor parcurge folosind întreg arsenalul de echipament tehnic
diferențe mari de nivel, urcări solicitante care vor alterna cu coborâri pe abrupt

 
 
 

Ediția a 10-a va planifica o porțiune alpină din partea centrală a Făgărașilor, vom parcurge creasta principală plus
culmi nordice și sudice cuprinse între lacurile Bâlea și Podu Giurgiului

  

"Făgărașii, mai
altfel" ediția a 9-

a 2021,
traversare pe

Custura Ciortea 
 
 



Z0: duminică, regruparea
duminica seara ne vom aduna la Lacul Capra unde
ne vom instala tabăra pentru 3 nopți

Z1: luni, bagaj de o zi, Căldarea Doamnei și Munchia
Buteanu, din base-camp urcăm prin Căldărușa
Lungă pe la Tăurile Paltinul apoi coborâm în
Căldarea Doamnei. Ținem CR până la Bâlea Cascadă
apoi urcăm pe Muchia Buteanu sub Vf cu Jnepeni,
Vf La Lăcuț, Vf Buteanu, Vf Netedu, Turnul Plecat, Vf
Vânătoarea lui Buteanu apoi revenim în base-camp.
Durata estimată 8-9 ore.
OBS: porțiunea Șaua Netedu – Turnul Plecat –
Vânătoarea lui Buteanu o vor parcurge legați în
coardă iar cei care vor dori să se rezume la potecă
vor urca pe Vf. Vânătoarea lui Buteanu prin
Căldarea Văiuga.

Z2: marți, bagaj de o zi, căldări de pe Valea
Arpășelului și Muchia Albota, din base-camp urcăm
pe Vf. Văiuga apoi coborâm pe piciorul Nordic în
Căldarea Văiuga, Șaua Netedu, Căldarea Coruga,
Căldarea Pietroasă, apoi șerpuim spre Muchia
Albota sub Vf La Vârteje, Curmătura Albota, Vf Lui
Gavrilă, Vf lui Toader, Vf Preluca, Șaua Fântâna,
Turnul Vartopel apoi în Portița Arpașului pe Creasta
Vârtopel. Durata estimată 10-12 ore.
OBS:
-porțiuni din Muchia Albota și Creasta Vârotopel vor
fi parcurse legati în coardă. 
-cei care vor dori să se rezume la potecă vor face un
circuit cu dus prin Căldarea Mioarelor și întors prin
Căldarea Fundu Caprei

"Făgărașii, mai altfel" ediția a 9-a 2021, spre
Custura Boia

 
 

 Programul pe zile:
 
 



Z3: miercuri, bagaj de o zi, Creasta Arpășel-
Vârtopel E-V.
din base-camp vom merge în Portița Arpașului
de unde vom aborda îndrăgitul traseu de
alpinism de la est la vest folosind tot arsenalul
de echipament tehnic. Muchii înguste și expuse,
cățărare ușoară și 4 rapeluri. Creasta Vârtopel
(1A), Creasta Arpășel (3A). Durata estimată 6 ore.

Z4: joi, bagaj mare, relocare base-camp la Lacul
Buda.
cea mai lejeră zi în care vom porni mai târziu
hidratați și bine hrăniți, refugiul Bâlea Tunel,
Căldarea Mioarelor, apoi pe traseul de creastă
BR până la Nerlinger de unde coborâm la Lacul
Buda și instalăm corturile pentru două nopți.
Către seară urcăm să pozăm un apus pe Vf.
Arpașu Mic. Durata estimată 5-6 ore.

Z5: vineri, bagaj de o zi, Muntele Mircea și
Muntele Râiosu, din base-camp urcăm pe Vf.
Păru de Fier pe piciorul lui sudic apoi pe traseul
de creastă BR până pe Vf. Mircii. Mergem fară
bagaj pe Vf. Arpașu Mare apoi coborâm pe
piciorul sudic al Mircii și parcurgem integral
Muntele Mircii cu a lui superbă culme blândă.
Coborâm în Valea Buda apoi urcăm pe Muntele
Râiosu până în culme unde vom admira bizarele
calcare albe din zona vârfului. Continuăm apoi
pe culme până pe Vf Buda apoi revenim în base-
camp. Durata estimată 8-9 ore.

"Făgărașii, mai altfel" ediția a 9-a 2021, custura
care unește Cornul Călțunului de Vf Lespezi

 
 

 Programul pe zile (continuare)
 
 



Z6: sâmbătă, bagaj mare, Muntele Buda,
Mușeteica, Muntele Piscul Negru
vom parcurge lunga culme sudică cu
plecare de la Lacul Buda, Vf. Buda, Vf.
Râiosu, Vf. Mușeteica, Vf. Piscul Negru
apoi vom coborî în Valea Capra și apoi
Valea Paltinu până în Poiana Paltinu
unde vom campa. Durata estimată 10-12
ore.

Z7: duminică, bagaj mare, Piscul
Paltinului și Culmea Pisica
din Poiana Paltinului urcăm până în
Poiana Intre Izvoare apoi pe Valea
Paltinu până la cascade. Urcăm apoi
abruptul estic al Paltinului până în
culme. Vom urca direct în punctul în
care începe golul alpin pe culmea
Paltinului, la marginea zonei împădurite.
Ținem apoi culmea nemarcată până pe
Vf. Paltinu urmând culmea Pisica. De pe
acestă culme vom admira retrospectiv
cea mai mare parte dintre culmile
parcurse în această ediție. Coborâm la
mașini pe BA apoi recuperăm
echipamentul tehnic de la refugiu Bâlea
Tunel. Durata estimată 6-7 ore.

"Făgărașii, mai altfel" ediția a 9-a 2021, Muchia
Laita - treapta din partea superioară

 
 

 Programul pe zile (continuare)
 
 



         Făgărașii, mai altfel - ed 10         
 
 

 
Atelierele de asigurare în drumeții
montane se adresează drumeților

entuziaști care vor să facă primii pași
înspre alpinism dar și conducătorilor de
drumeție, montaniarzilor care conduc
sau inenționează să conducă drumeții

montane care includ porțiuni de traseu
abrupte cu porțiuni expuse, unde se
impune să se asigure participanții,

folosind echipment tehnic certificat. Cele
5 ateliere vor aborda progresiv trasee de

alpinism din Cheile Turzii. Datele
programate în planul de activități: 14 iun,

21 iun, 12 iul, 19 iul, 20 iul.
 

Seria de ateliere din acest an are scopul
de a pregăti tehnic și mental

participanții iar seria pregătitoare va
culmina cu parcurgerea crestei Arpășel-
Vârtopel în cadrul turei “Făgărașii, mai

altfel, ed a 10-a”
 
 

"Făgărașii, mai altfel" ediția a 9-a 2021, Muchia Bâlei
 

 5 ateliere tehnice de alpinism pregatitoare: 
 
 

https://carcluj.ro/activitati/fagarasii-mai-altfel-editia-10


PROPUNERE DE COLABORARE

PARTENER UNIC SPONSOR

promovare online

promovare offline 

logo si afisare link in online pe
carcluj.ro/activitati, carcluj.ro/blog

listare in cele 6 evenimente facebook si
relatarile din blogul carcluj.ro, 12 postari

sponsorizate facebook

personalizare base-camp, foto de grup cu
mash-ul partenerului, sesiune foto cu

echipament tehnic oferit de catre partener

posibilitate de a participa la evenimente cu
persoane din companie cu locuri rezervate

personalizare coperta evenimente
facebook cu logo partener

partenerul in numele evenimentului

3.000 EURO 500 EURO

FII 
PARTENERUL UNIC
AL EVENIMENTULUI

3.000 EURO

Vă invităm să faceți parte din evenimente, să susțineți activitățile montane
din România, devenin sponsor sau partener în "Făgărașii, mai altfel" ed a 10-a 

 
 

afisare logo partener pe pagina principala
carcluj.ro pentru anul in curs



@clubul_alpin_roman_cluj

www.carcluj.ro

coord generală: Ovidiu Motioc
 
 
 
 

coord tehnică: Serghei Suslov
 
 
 
 

coord tehnică: Răzvan Potîng
 
 
 
 

Vă mulțumim!

@carucluj: 8,720 followeri

Membru UIAA din 1938

    info:    
 

         "Făgărașii, mai altfel"  ed a 10-a: carcluj.ro/activitati/fagarasii-mai-altfel-editia-10
relatare ed din 2021: carcluj.ro/blog/fagarasii-mai-altfel-ed-2021

relatări ediții anterioare: carcluj.ro/blog, dinumititeanu.ro
plan de activități 2022: carcluj.ro/plan-activitati

 
 

fondurile primite prin sponsorizare vor fi utilizate pentru: educare montană, instructaj tehnic, achiziția
echipamentului tehnic necesar, publicitate, design, deconturi coordonatori, foto/video, etc

eventualele fonduri rămase se vor redistribui înspre alte proiecte din cadrul CAR Cluj
 



DATE DE CONTACT
Ovidiu Motioc
E-mail: ovidiu.motioc@gmail.com
Tel: 0740 539 253


