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 Cu speranţa că „Împreună renaştem Câmpulungul şi Muscelul”, expresie care a 

devenit un crez al Asociaţiei noastre, portofoliul de realizări al Asociaţiei „Salvaţi 

Câmpulungul şi Muscelul” a fost completat, în anul 2018, cu activităţi importante, în 

continuarea celor întreprinse începând cu anul înfiinţării, 2015, în interesul zonei de Nord a 

judeţului Argeş, în mai multe domenii: protecţia mediului, social, educaţional, economic, 

cultural, protejarea patrimoniului construit, etc. Toate acţiunile au urmărit un obiectiv major: 

dezvoltarea municipiului Câmpulung şi a celor 27 de comune care compun zona Muscel, 

teritoriu care depinde, instituţional, de Câmpulung.  

De la 

înfiinţare, până în prezent, Asociaţia a desfăşurat o activitate fără precedent pentru un O.N.G. 

local, care a pornit la drum cu un scop principal: garanţia calităţii aerului din zona noastră, 

care a impus Câmpulung ca oraş de vacanţă şi tratament al afecţiunilor pulmonare, la 

începutul secolului XX şi câteva decenii după. În anul 1925, prin Înaltul Decret Regal nr.411 

din 10 februarie, Câmpulung a fost declarat oficial Staţiune Climaterică, datorită aşezării 

geografice, condiţiilor climaterice, dar şi aspectului oraşului.      

Or această garanţie a calităţii aerului, pe care întreaga comunitate câmpulungeană mizează ca 

motor al dezvoltării turistice, pe care municipalitatea şi-a concentrat Strategia de Dezvoltare a 

Câmpulungului, a fost şi este pe mai departe sever zdruncinată de acţiuni poluante, atât pe 

teritoriul municipiului, cât şi în vecinătatea lui. Aşadar, scopul înfiinţării Asociaţiei şi 

obiectivul primordial urmărit prin eforturile comune ale membrilor săi - monitorizarea calităţii 

aerului prin cele mai performante dispozitive - s-au pliat întru totul planurilor de dezvoltare 

ale Primăriei şi Consiliului Local Câmpulung.  



 

 În scurt timp, membrii Asociaţiei au înţeles că misiunea urmărită, care coincide cu 

direcţiile de acţiune ale administraţiei publice locale, poate fi realizată prin mult mai multe 

acţiuni decât protecţia mediului înconjurător, ca atare, şi-a diversificat rapid activitatea, prin: 

donaţii, sponsorizări şi campanii sociale, de ajutorare a unor instituţii publice şi persoane cu 

nevoi medicale şi/sau materiale, voluntariat întreprins fie în acţiunile proprii, fie desfăşurate 

în colaborare cu diferiţi parteneri publici şi/sau privaţi, recompensarea excelenţei în educaţie, 

prin premierea materială a unor performeri ai Câmpulungului, conferinţe, mese rotunde, 

seminarii având ca temă centrală perspectivele de dezvoltare a zonei.  

Ca mărturie a 

importanţei căpătate în scurtul timp de funcţionare, A.S.C.M. a devenit un partener de dialog 

al administraţiei publice locale, reprezentanţii săi fiind permanent invitaţi şi implicaţi de 

Primăria şi Consiliul Local Câmpulung în proiectele sale. Prezentăm cele mai importante 

dintre acestea: consultări pe teme de reabilitare urbană a centrului istoric al municipiului, 

monument istoric de categoria A, pe tema Planului Urbanistic General al Câmpulungului, 

aflat în etapa de elaborare, pe tema Strategiei de Dezvoltare a municipiului, pe teme de buget 

local, înainte de aprobarea acestuia, precum şi cooptarea Asociaţiei noastre ca membru 

fondator al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel, înfiinţate pe 23 

noiembrie 2017.  

 

Aflându-se din nou la moment de bilanţ, prezentăm în rezumat cele mai edificatoare acţiuni 

din anul 2018, acţiuni care relevă importanţa sa la nivelul municipiului şi al zonei rurale, 

având Câmpulung ca pol hotărâtor, de la care se aşteaptă startul dezvoltării zonei. 

 Principala activitate a constat în punerea la lucru a staţiei de măsurare a calităţii 

aerului, predată de Municipiul Câmpulung, spre exploatare, Asociaţiei noastre. Activitatea de 

monitorizare a nivelului de poluare a început în luna octombrie a anului 2017 şi a continuat pe 

parcursul anului 2018. Staţia a fost deplasată în foarte multe zone ale municipiului şi, în 

prezent, se află pe o proprietate a Municipiului Câmpulung, în incinta Staţiei de Tratare a 

Apei din Calea Pietroasă. Asociaţia s-a îngrijit permanent să asigure toate măsurile necesare 

funcţionării şi protecţiei echipamentului predat.  

Activitatea de centralizare a informaţiilor culese cu ajutorul staţiei reprezintă sarcina unei 

persoane pe care A.S.C.M. a angajat-o special în acest scop. Absolut toate înregistrările 



efectuate de staţie au caracter public, asigurat fără întrerupere prin intermediul ecranului 

amplasat în centrul municipiului, pe faţada Casei de Cultură a Sindicatelor „C.D. Aricescu”, şi 

a site-ului creat pentru promovarea Câmpulungului şi a Muscelului - https://muscel-

info.ro/calitatea-aerului - , care are o secţiune special creată pentru afişarea datelor transmise 

de staţie. Şi, mai mult decât atât, cei interesaţi pot afla în amănunt nivelul parametrilor 

înregistraţi, în fiecare zi a anului 2018.  

Ca o concluzie reieşită din reprezentările grafice prezentate pe site, dar şi din rapoartele de 

activitate zilnice: în nicio zi a anului 2018, nu s-a înregistrat o depăşire a limitelor maxime 

acceptate pentru parametrii înregistraţi, nefiind vorba nici măcar de o apropiere de aceste 

praguri maxime, astfel încât să producă o stare de îngrijorare.  

 Este în lucru un site profesional, pe care Asociaţia noastră doreşte să-l realizeze în mai 

multe limbi de circulaţie internaţională, prin care Muscelul istoric şi turistic să fie promovat în 

străinătate, cu ce are el mai atractiv - resursele naturale (cele create de natură), dar şi cele 

create de oameni, atracţiile istorice, religioase, case memoriale, obiceiuri locale în cinstea 

cărora se ţin sărbători anuale, personalităţi din trecut şi din prezent, ş.a.m.d. -, convinşi că a ne 

face cunoscuţi constituie debutul acţiunilor de atragere de vizitatori în zonă, dar şi investitori. 

Frumuseţile naturale, legendele locurilor, tradiţiile menţinute sau reînviate prin intermediul 

evenimentelor organizate în localităţile zonei noastre pot constitui baza unui turism adevărat, 

de care Muscelul este, din păcate, privat, şi din cauza lipsei mediatizării de care merită să aibă 

parte. Baza de date profesională va fi creată în scopul de a contribui la cunoaşterea 

Muscelului şi la creşterea interesului pentru zonă.  

 

 Acţiunile de sponsorizare au ocupat, de asemenea, un loc important între preocupările 

Asociaţiei, prin intermediul căreia au fost donate haine, accesorii medicale şi bani, în valoare 

de peste 100.000 lei, pentru rezolvarea problemelor unor persoane cu handicap, cu afecţiuni 

medicale, a nevoilor unor locaşuri de cult, pentru darurile de sărbători, etc.           

 

#Graţie hotărârii de a dona cotizaţiile celor 91 de membri ai A.S.C.M., aferente anului 2018, 

în favoarea Fundaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Asociaţia s-a alăturat donatorilor cu ajutorul cărora 

fundaţia construieşte PRIMUL SPITAL DE ONCOLOGIE ŞI RADIOTERAPIE 

PEDIATRICĂ DIN ROMÂNIA.  



În domeniul cultural, 

dată fiind importanţa evenimentului istoric al celebrării celor 100 de ani de la Marea Unire, a 

fost încheiat contractul de parteneriat cu Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română 

şi Cultura Poporului Român ASTRA Sibiu, cu sediul în Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” 

Sibiu, reprezentată de preşedintele Dragoş Mircea, care a avut rolul de partener organizator al 

unor evenimente derulate în colaborare cu Primăria Câmpulung şi Asociaţia „Salvaţi 

Câmpulungul şi Muscelul”. În cadrul acestui parteneriat, A.S.C.M. a susţinut financiar 

acţiunile prilejuite de sărbătorirea Centenarului - expoziţia itinerantă „Hora - Centenar 2018” 

-, acţiune destinată cu precădere stimulării interesului elevilor şi tinerilor pentru istorie, 

valorile tradiţionale, învăţătură şi activităţile de voluntariat, scop care coincide cu multe dintre 

obiectivele A.S.C.M.  

 

#La festivitatea de închidere a Taberei de Pregătire a Lotului Naţional de Informatică, 

desfăşurată în perioada 3-10 mai 2018, la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Asociaţia 

noastră i-a oferit performerului câmpulungean Costin Andrei Oncescu, în semn de preţuire a 

rezultatelor deosebite, Diploma de Onoare, o cupă din cristal şi un premiu în sumă de 7.000 

de lei. Palmaresul impresionant al acestui geniu cuprinde peste 100 de medalii, dintre care 15 

- 10 de aur, 4 de argint şi una de bronz - câştigate la olimpiade internaţionale. 



Adăugăm 

acestor acţiuni, care n-au fost puţine pentru o asociaţie nou-înfiinţată, permanenta 

corespondenţă cu autorităţile statului, locale, judeţene şi centrale, solicitările Asociaţiei 

noastre ajungând până la Cabinetul Primului Ministru al României şi diverse ministere din 

componenţa Guvernului României. Au fost interpelate în scris foarte multe instituţii, de la 

cele ale administraţiei publice locale - Consiliul Judeţean Argeş, Prefectura Argeş, Primăria şi 

Consiliul Local Câmpulung, până la cele de mediu - Agenţia şi Garda de Mediu, inclusiv cele 

de ordine şi siguranţă publică - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş, Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Câmpulung, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, şi multe altele. Nu 

lipsit de interes este faptul că Asociaţia noastră a pledat în faţa instituţiilor statului cauza celor 

care ni s-au adresat cu solicitări de a-i sprijini în acţiuni de interes pentru comunitatea 

câmpulungeană. 

 

 Concluzionând, Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” se numără printre cele 

mai active ONG-uri din Argeş, în ciuda faptului că se află încă la început de activitate, 

acţiunile sale resimţite de comunitate, sociale, umanitare, de protecţie a mediului, 

educaţionale, etc., având, fără să exagerăm, frecvenţă lunară, chiar mai des de atât. Altfel 

spus, nu trece o lună fără ca Asociaţia să bifeze încă o realizare pe agenda de lucru, constând 

într-un ajutor oferit cuiva în nevoie, susţinerea unei acţiuni culturale, artistice sau şcolare, 

implicarea, respectiv iniţierea unor proiecte, care n-au fost deloc puţine, raportat la lipsa de 

experienţă a unei asociaţii tinere şi la posibilităţile materiale. 

 


