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OMNIASIG asigură OMU cel mai înalt

București, 20 iulie 2017

OMNIASIG Vienna Insurance Group, în colaborare cu Salvamont Râșnov și Asociația Turistică
pentru Natură Oxigen, demarează un amplu proiect de asigurare a Vârfului Omu, considerat cel
mai înalt punct locuit permanent din România.
Conform studiului Relația românilor cu muntele, realizat de OMNIASIG pe un eșantion
reprezentativ la nivel național, reiese că, deși 90% dintre români recomandă drumețiile spre
Vârful Omu, doar 30% dintre aceștia au vizitat acest obiectiv. Din aceștia, peste 46% consideră
ascensiunea grea și periculoasă. În același timp, 78% recunosc faptul că muntele ar deveni un
loc mai sigur prin remarcarea periodică a traseelor și montarea unor panouri informative.
65% dintre români plănuiesc să ajungă pe Vârful Omu în viitorul apropiat.
Proiectul, denumit generic OMNIASIG pentru OMU, se va derula până la finalul lunii septembrie
a acestui an, în trei etape:
Etapa 1. Refacerea marcajelor pe segmentul Bușteni – Pichetul Roșu în luna iulie;
Etapa 2. Asigurarea traseului Pichetul Roșu – Cabana Mălăiești în august;
Etapa 3. Amenajarea platoului turistic Vârful Omu (altitudine de 2.505 m) în septembrie.
Reabilitarea realizată deja în cadrul primei etape a constat în îndepărtarea arborilor căzuți pe
traseu, vopsirea marcajelor și înlocuirea săgeților indicatoare deteriorate. La această primă
acțiune au participat 30 de voluntari OMNIASIG, îndrumați de reprezentanții Asociației Turistice
pentru Natură Oxigen, cu aprobarea Salvamont Râșnov.
Cea de a doua acțiune, a cărei implementare va dura circa o săptămână, constă în re-asigurarea
traseului Pichetul Roșu – Cabana Mălăiești cu scări de lemn, montarea de lanțuri și scări de
asigurare pe porțiunile dificile, prin înlocuirea de podețe și prin instalarea de panouri informative.
În momentul de față aceste elemente, care ar trebui să asigure o drumeție fără incidente, fie
lipsesc, fie sunt avariate, amenințând efectiv viața turiștilor care tranzitează zona.
Proiectul inițiat de OMNIASIG împreună cu Asociația Turistică pentru Natură Oxigen vine în
sprijinul tuturor celor care vor atinge acest obiectiv turistic, oferind tuturor celor pasionați de
munte și de natură ocazia să se bucure de beneficiile drumețiilor în siguranță. Prin acest proiect,
OMNIASIG duce misiunea sa mai departe de sfera produselor de asigurare și acționează concret
pentru diminuarea riscului de accidente pe cel mai cunoscut obiectiv montan din țară.
În funcție de traseul ales, drumeția până la Vârful Omu poate dura între 6 și 12 ore. Traseul
Bușteni – Pichetul Roșu – Tache Ionescu – Cabana Mălăiești – Vârful Omu este unul dintre cele
mai impresionante din Bucegi, are aproximativ 15 kilometri, iar parcurgerea lui durează
aproximativ 10 ore. Segmentele de traseu ce vor fi asigurate de OMNIASIG sunt vizitate anual de
peste 4.000 de persoane, iar la Cabana Mălăiești ajung, pe diferite porțiuni ale traseului, peste
5.000 de oameni. Traseul are un grad ridicat de dificultate, iar deteriorarea semnalisticii
îngreunează ascensiunea, făcându-l mai puțin sigur. Parcurgerea sa este interzisă pe timpul
iernii, indiferent de starea marcajelor. Turiștilor le este recomandată parcurgerea traseelor
marcate exclusiv în compania unor ghizi profesioniști, tocmai din cauză că anumite marcaje sunt
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în acest moment incomplete și mai greu de urmărit. Principalele cauze ale lipsei sau uzurii
marcajelor sunt intemperiile care le deteriorează constant, furtul stâlpilor indicatori și al panourilor
informative, precum și tăierile de copaci marcați. Cea mai dificilă parte a traseului, de la Cabana
Mălăiești la Vârful Omu, este și cea cu cele mai puține marcaje.
În anul 2016, salvamontiştii din întreaga țară au fost solicitaţi să intervină la 5.887 acţiuni de
salvare şi de acordare a primului ajutor medical, acţiuni în care au fost salvate un număr de 6.692
de persoane. Dintre aceste acţiuni, un număr de 2.197 de intervenţii au avut loc pe pârtiile de
practicare a sporturilor de iarnă, restul de 3.690 de acţiuni fiind înregistrate în zona alpină.
În 2016, intervenţiile pe timp de vară le-au depăşit net numeric pe cele de pe pârtiile de practicare
a sporturilor de iarnă, acest lucru datorându-se revigorării turismului montan pedestru de vară și a
apariţiei şi dezvoltării de noi activităţi montane care devin din ce în ce mai populare şi reuşesc să
adune sute de participanţi la start.

“OMNIASIG a inițiat acest proiect pentru ca românii să
se poată bucura de acum înainte de o călătorie mult mai
Mihai Tecău
sigură către acest vârf faimos din Masivul Bucegi.
Președinte Directorat
Asigurarea Vârfului Omu a fost un pas firesc pentru noi,
OMNIASIG Vienna Insurance Group
întrucât înaintăm în aceeași direcție a acțiunilor noastre
de responsabilitate de până acum, de implicare în
comunitate și de protecție a mediului înconjurător. Este o onoare pentru întreaga familie
OMNIASIG să putem ajuta la îmbunătățirea experienței de a fi pe munte și să venim astfel în
întâmpinarea românilor care își doresc să ajungă pe vârful OMU.”
“Obiectivul Asociației Oxigen de a promova spiritul
ecologic s-a întâlnit cu obiectivul OMNIASIG de a se
implica în activități care vin în sprijinul naturii. Primul
nostru contact a fost anul trecut, la o acțiune de plantare de
copaci, la care au participat 100 angajați ai companiei, ca
voluntari. Am colaborat bine, am avut succes în acțiunea
întreprinsă împreună, astfel că un al doilea proiect de o și
mai mare anvergură a venit natural.

Diana Ionel-Țâmpu
Project Coordinator
Asociația Turistică pentru Natură
Oxigen

Cei care întrețin marcajele pe munte depind enorm de fondurile de la firmele care își propun
finanțarea proiectelor, ca atare, marcajele se schimbă o dată la trei – patru ani, timp în care se
deteriorează treptat și le scade vizibilitatea. Cu ajutorul nostru și al OMNIASIG, acest lucru va fi
remediat pe parcursul acestei veri. Prin intermediul acțiunilor pe care le vom realiza treptat vom
recondiționa traseul spre unul dintre cele mai importante obiective turistice din România,
răspunzând unei necesități de necontestat – siguranța românilor pe munte”.
OMNIASIG Vienna Insurance Group este una dintre cele mai mari şi mai stabile companii de
asigurări generale din România, având indicatorii de solvabilitate și lichiditate la nivele superioare
și sigure. OMNIASIG este o societate administrată în sistem dualist, a cărei conducere este
asigurată de Directorat, sub supravegherea și coordonarea Consiliului de Supraveghere.
Compania are un portofoliu de peste 100 produse şi o reţea teritorială extinsă.
Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria, precum şi in
Europa Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie
apropiată cu clienţii este format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări. VIG are o
experienţă de 190 de ani în domeniul asigurărilor. Având aproximativ 24.000 de angajaţi, Vienna
Insurance Group este lider incontestabil pe principalele pieţe unde îşi desfăşoară activitatea.
Grupul se bucură de o poziţionare excelentă, care îi permite să valorifice oportunităţile de
creştere pe termen lung, într-o regiune cu 180 de milioane de locuitori. Vienna Insurance Group
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este compania cel mai bine cotată dintre emitenţii care fac parte din ATX, indicele principal al
Bursei de Valori din Viena. Grupul este, de asemenea, listat la Bursa din Praga.
Asociația Oxigen:
Obiectivul asociației non-guvernamentale Oxigen este acela de a promova spiritul ecologic și de
a sensibiliza românii de orice vârstă și din orice mediu cu privire la problemele de mediu.
Activitățile Asociației Oxigen sunt îndreptate în trei mari direcții: Promovarea turismului ecologic
drept o experiență sigură și durabilă, îmbunătățirea calității vieții prin acțiuni de protecție a
mediului și acordarea unei atenții deosebite ariilor protejate ocrotite de lege și implicarea
românilor în acțiuni de voluntariat.
Asociația Oxigen organizează anual proiecte de mediu cum ar fi workshop-uri de educație
montană și voluntariat, proiecte de plantare și acțiuni de remarcare trasee. Pe lângă aceste
activități, asociația organizează cursuri pentru agenți de turism și expediții montane naționale și
internaționale. În 2016, Asociația Oxigen a implicat în proiectele sale pentru mediu 150 de
voluntari, a implicat în turismul montan 1.000 de turiști, a urcat 14 vârfuri și a atins altitudinea
maximă de 5.109 m.
Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (A.N.S.M.R.):
Cunoscută și sub numele de Salvamont, ANSMR este o organizație recunoscută de utilitate
publică ce reunește salvatorii montani din România și se ocupă de reglementarea activității de
salvare montană, precum și de pregătirea salvatorilor montani. Salvamont este o asociație cu
personal calificat, care oferă servicii destinate asistenței celor accidentați și rătăciți în munți,
asociație dotată cu vehicule și echipamentul necesar salvării.

Contact:
Mădălina Constantin, PR & Marketing Manager
OMNIASIG Vienna Insurance Group
Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, Bucureşti
Tel. 021.405.74.20, 0372.187.420
www.omniasig.ro
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