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Proces verbal 

Avrig 17 decembrie 2012 
 
 

Ca de obicei, primirea atenta de la Biblioteca Avrig a sporit bucuria revederii noastre in cadrul grupului de 
coordonare a proiectului. 
 
Primele discutii au fost in legatura cu locul de desfasurare viitoarei editii a concursului, dar nu am putut 
avansa prea mult pentru ca Dl. Adrian Stoica, de la care asteptam informatii si propuneri in urma unei 
vizite la fata locului, nu a fost prezent de data aceasta.  
 
Privind bugetul editiei, estimat la 16000 de lei, am continuat cautarea de solutii pentru un echilibru intre 
costurile pe care le presupune un nivel corect al conditiilor din tabara si posibilele surse de venituri. A 
reiesit ca in Tara Oltului exista un potential de sustinere a proiectului prin sponsorizari, care poate fi 
valorificat mai bine. Este vorba atat de contributii in bani, dar, mai ales, de produse alimentare. Au fost 
evocate multe firme care ar putea sustine acest proiect, cum ar fi : „Ventureli” pentru carne de porc, 
„Albota” (Sobis) pentru branza, „Valencia” pentru paine, precum si altele ca „Boumerang”, „Doina Prod”, 
„Socorinal”, „Lili” etc.   
Pe de alta parte contributia solicitata primariilor poate creste la 1500 lei, ceea ce pentru proiect ar insemna 
ceva, iar pentru comune nu este chiar greu de suportat.  
Dna Grancea s-a angajat sa trimita scrisori de sensibilzare catre potentialii sponsori din teritoriu. 
 
Considerand ca optimizarea bugetului se poate face si printr-o autogospodarire mai eficienta am trecut in 
revista unele formule de organizare a meselor. A fost privilegiata varianta cu un bucatar, ajutat de o echipa 
din voluntari, coordonati de un responsabil dintre organizatori. Voluntarii pot fi de ajutor si la servirea 
mesei. Pentru masa de dimineata se propune sistemul bufetului suedez, unde fiecare isi alege cat si ce 
consuma din ceea ce se ofera. 
Una din mesele de seara va fi realizata in mod participativ, adica vor exista trei „responsabili de ceaun” 
care vor coordona echipele de voluntari care asigura cele necesare, de la ingrediente pana la lemne de 
foc si la animatia specifica serilor in jurul ciaunului. 
 
In seria solutiilor pentru reducerea costurilor si cresterea autonomiei in organizare a taberei CTO a fost 
evocata si ideea unei bucatarii de campanie, care ar putea fi realizata fie in parteneriat cu alti utilizatori, fie 
in regie proprie, cu posibilitatea inchirierii pentru evenimente cu tematici gastronomice.  
 
Reuniunea s-a incheiat cu urari si ganduri bune pentru toti truditorii si iubitorii Comorilor din Tara Oltului.  
 
Urmatoarea intalnire va avea loc luni 21, ianuarie 2013, ora 14, la Biblioteca Avrig. 
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