
 

 

 

Raport de activitate 2013 

 

 Principalele activităţi derulate în 2013 s-au încadrat în domeniul de activitate al asociaţiei 

noastre, cel de promovare şi valorificare al potenţialului turistic, cu predilecţie cel montan. In acest 

sens, activităţile s-au înscris în domeniile competiţional, educaţional şi de promovare a obiectivelor 

turistice din judeţul Arad. 

 Domeniul competiţional a cuprins atât concursuri organizate de Condor Club Arad, cât şi 

participarea la concursuri organizate de alte asociaţii. 

 Concursurile organizate de asociaţia noastră au fost: 

1. Cupa Ghiocelul, concurs de orientare organizat împreună cu Palatul Copiilor Arad, s-a 

derulat pe data de 9 martie. Au participat 70 de sportivi din judeţele Arad, Bihor, Timiş şi Dolj, 

în categorii de vârstă începând de la 8 ani până la veterani peste 50 de ani. Astfel au luat startul 

pe trasee între 1 şi 8 km, pe lângă începători şi sportivi din lotul naţional, şi simpatizanţi pentru 

care sportul pădurilor este o formă de viaţă. Rezutatele sunt postate pe site-ul asociaţiei, la 

secţiunea arhivă. 

2. Cupa Prieteniei este concursul de 

drumeţie reprezentativ pentru asociaţia 

noastră. În 2013 s-a derulat cea de a XXVIII 

–a ediţie, în perioada 12 – 14 iulie 2013, pe 

Valea Sighiştelului din Munţii Bihorului. Au 

participat peste 40 de sportivi din Arad, 

Făget, Cisnădie, Zlatna, Orăştie şi Alba 

Iulia. Probele de concurs au fost: traseu de 

regularitate; probă de alpinism; probă de 

orientare sportivă; proba culturală. Anterior concursului, în lunile mai şi iunie s-au organizat 

două ieşiri pe Valea Sighiştelului pentru a stabilii toate detaliile necesare bunei derulări a 

concursului. 

3. Cupa Zarandului, concurs de orientare sportivă, ajuns la ediţia LXVII – a. Cel mai 

longeviv concurs de orientare din România s-a derulat în perioada 12 – 13 octombrie 2013, în 
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municipiul Arad. Concursul a cuprins şi 

etape urbane, mai puţin cunoscute 

şipracticate în sistemul competiţional 

românesc. Au fost probe apreciate de 

sportivi, ele punând la serioasă încercare 

calităţile fizice şi psihice ale concurenţilor. 

La concurs au participat peste 80 de sportivi 

din județele Bihor, Cluj, Maramureș, Dolj, 

Timiș și Arad. În organizarea evenimentului s-au implicat: Poliția Locală, Palatul Copiilor, 

Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Arad și Centrul Cultural Judeţean Arad. 

4. Lira Art Montana este concursul cu tematică cultural-artistică organizat de asociaţia 

noastră. Concursul s-a derulat în perioada 29.11. – 01.12. 2013, la Moneasa şi au participat 

sportivi din Arad, Sibiu, Carei, Baia Mare, Zlatna şi Timişoara. Probele de concurs au 

fost:orientare sportivă, slide show, foto color, foto alb-negru, caricatură şi cultural. Acest 

concurs a încheiat şi anul competiţional 2013. 

Concursuri la care au participat membrii ai asociaţiei noastre. 

1. Clopul Turistului, festivalul omului de munte organizat de asociaţia Amicii Munţilor din 

Sibiu, s-a derulat în prima lună din 2013, la Păltiniş. La acest concura au participat mai multe 

asoiaţii din ţară, cu predilecţie din 

Transilvania. Asociaţia noastră, prin 

intermediul celor 23 de membrii participanţi, 

s-a implicat în toate probele, obţinând 

rezultate notabile: Orientare (sub 18 ani) - 

Cat. Băieţi – Locul 3; Foto color – Locul 3; 

Mâini dibace – Locul 2; Caricatură – Locul 

2; Grafică – Locul 2; Prim ajutor – Locul 2; 

VIDEO – Locul 1; Slideshow – Locul 3; 

Cultural – Premiu Special pt. „Buribaşa şi-a 

lui ceată”; General – Marele Premiu – Locul 

1 Clopul Turistului. 

2. Trofeul Kogaion, organizat de asociaţia 

Kogaion din Orăştie, s-a derula în primele 

zile din septembrie, în zona localităţii 

Săcărâmb din Munţii Metaliferi. Condor 

Club Arad a fost reprezentat de 14 membrii, 

care, în urma probelor de concurs, au ocupat locul II în clasamentul general. 



Activităţile din domeniul educaţional s-au concentrat în special pe acţiunile din cadrul 

proiectului „Altfel 2013”, proiect finanţat de Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului Arad. Scopul 

acestui proiect a fost de a conştientiza elevi şi studenţi din Arad asupra modalităţilor alternative pentru 

valorificarea timpului liber. Astfel, tinerii participanţi, au fost impicaţi în activităţile asociaţiei noastre, 

enumerate anterior. De asemenea, în curs de 

finalizare, este Ghidul de drumeţie montană, care 

are scopul de a oferii informaţii utile oricărei 

persoane care doreşte să pornească pe munte. 

Tot în acelaşi domeniu este şi evenimentul 

organizat de Micarea Arădeană „Invitaţie la 

drumeţie”. Prin acest eveniment, derulat pe data de 

7 iunie, a fost promovat potenţialul turistic al 

Munţilor Zarand, precum şi modalităţile de acces şi 

parcurgere al acestei zone montane. 

La finele lunii martie Condor Club Arad s-a 

implicat în organizarea evenimentului ciclistic 

„Aradul pe două roţi”, organizat de Asociaţia 

Bicicliştilor Amatori, în pădurea Ceala din Parcul 

Natural Lunca Mureşului. Asociaţia noastră a fost 

responsabilă de proba Family, care a constat în 

găsirea a 7 posturi de orientare în pădure, cu 

ajutorul hărţii de orientare. A fost o probă apreciată, 

la care au participat 15 familii însoţite de cel puţin 

un copil. 

In luna aprilie, asociaţia noastră a participat la cea de a II – a ediţie a Târgului Sportului 

Arădean, unde au fost promovate peste 30 discipline sportive. Condor Club Arad a promovat 

orientarea sportivă, organizând şi un atelier practic printr-un poligon de orientare amplasat în jurul 

Sălii Polivalente Arad. 

Tot în categoria activităţilor de promovare s-a derulat şi proiectul „Arad – destinaţii turistice”, 

finanţat de Primăria Municipiului Arad. Proiectul s-a derulat pe perioada a 7 luni şi a avut scopul de a 

promova potenţialul turistic limitrof municipiului Arad. Astfel, au fost identificate obiectivele turistice 

care pot fi atinse în cel mult 30de minute de mers cu maşina din Arad, timp rezonabil şi accesibil unei 

persoane ocupate sau aflate în tranzit prin Arad. Cu aceste informaţii au fost create nişte trasee 

tematice, pe direcţii clar stabilite, sub formă de circuit. 



Cu aceste informaţii a fost redactat un Ghid turistic, existent pe site-ul asociaţiei. 

Pe lângă aceste activităţi au mai fost excursii sporadice în Munţii Zarandului sau Codru Moma, 

unde au participat mai mulţi sau mai puţini membrii. Toate aceste activităţi conturează maturitatea şi 

direcţia asociaţiei noastre, ai cărei toţi membrii au statut de voluntari. 

 

Raport financiar 2013 

Toate costurile implicate în organizarea şi derularea activităţilor menţionate în prezentul raport 

provin din surse diferite astfel: 

- Sold la 31.12. 2012: 545 RON 

- Venituri din donaţia 2%: 487 RON 

- Cotizaţii: 650 RON 

- Venituri din proiecte: 11320 RON 

- Fond de premii: 1000 RON (premii acordate de DTSJ Arad) 

Total venituri: 14002RON 

Cheltuieli: 

- Concursuri organizate de Condor Club Arad: 2650 RON 

- Proiecte derulate: 11320 RON 

Total cheltuieli: 13970 RON 

 

Sold la 31.12.2013: 42 RON 

 

 

Pentru conformitate 

Prof. Gureanu Dorel 

Președinte 

 


