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Proces verbal 

Avrig 19 noiembrie 2012 
 

 
Spatiul primitor al Bibliotecii Avrig, animat de Dna Maria Grancea, a gazduit ce-a de-a doua intalnire din 
seria celor care pregatesc editia a VI a a concursului Comorile din Tara Oltului, din cadrul proiectului cu 
acelasi nume. 
 
Ne-am bucurat de aceasta data si de prezenta D.lui Dorin Magda, primarul comunei Cartisoara, localitatea 
unde se va desfasura tabara de anul viitor. 
 
In deschiderea discutiilor am fost informati ca la Conferinta anuala a « European Destination of 
ExcelleNce » (EDEN), Tara Oltului (sau Tara Fagarasului), a fost inclusa in reteaua destinatiilor europene 
de excelenta. Reteaua cuprinde pana in prezent 90 de zone din 26 de tari. Aceste destinatii de excelenta 
sunt alese la nivel national si sunt apoi premiate de catre Comisia Europeana. 
Nominalizarea aceasta ne bucura si ne obliga in acelasi timp sa gandim si sa actionam pentru ca turismul 
sa ocupe locul meritat in dezvoltarea durabila a tinutului. 
 
O alta informatie, tot in deschidere , se refra la faptul ca Asociatia Ille et Vilaine-Sibiu a prezentat proiectul 
CTO pentru « Premiul Fundatiei ERSTE pentru Integrare Sociala 2013 ».  Premiul este acordat odata la 2 
ani pentru proiecte din 13 tari europene : Austria, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Cehia, Ungaria, Kosovo, 
Macedonia, Republica Moldova, Romania, Serbia, Slovacia si Slovenia. Anul viitor, in luna iunie, vor fi 
premiate 30 de proiecte, la care se adauga 2 premii speciale din partea juriului si un premiu al 
practicienilor. Criteriile de evaluare sunt : impactul privind integrarea sociala, aspectul innovator, eficienta 
si calitate, sustenabilitate, numarul de beneficiari si implicarea acestora.  
 
In continuare am intrat in discutii “de fond” privind editia 2013 a concursului, incepand cu alegerea locului 
de instalare a taberei. A fost propusa zona Laita, iar  Dl. Adrian Stoica s-a oferit sa coordoneze o echipa 
care se va deplasa in teren si ne va aduce informatii si propuneri tehnice. 
 
L-am informat pe domnul primar ca, in privinta organizarii taberei CTO, proiectul prevede sa se faca apel 
la organizatiile cetatenesti existente in comuna, asociatii, fundatii, obsti etc. Acestia ar trebui sa fie primii  
interlocutori ai grupului de coordonare a proiectului in relatia cu comuna gazda. Ei participa la reuniunile 
lunare, sunt informati despre proiect in ansamblul sau, il inteleg si il promoveaza in comunitate. 
Ei sunt aceia care asigura comunicarea dintre factorii locali si proiect, intocmesc lista cu cele necesare si 
coordoneaza logistica taberei.  
Aceste asociatii locale sunt incurajate sa ramana alaturi de proiect si sa contribuie la urmatoarele editii, fie 
prin participare efectiva in echipa locala fie prin actiuni de sprijin si promovare in comunitate. 
 
In situatiile cand lipsesc aceste organizatii locale, asa cum a fost cazul la ultima editie, grupul de 
cordonare a proiectului isi alege un responsabil care asigura comunicarea cu administratia locala si cu 
eventuale persoane resursa din comuna. 
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De data aceasta stim ca la Cartisoara exista Asociatia « Badea Cartan » asa ca vom avea un interlocutor 
care va fi invitat la viitoarele intalniri si isi va gasi locul si rolul in organizarea taberei din 2013. 
 
In continuare am analizat capitolele din bugetul ultimei editii, cu sumele aferente, iar cifrele arata ca 
intrarile au fost in valoare de 8000 lei, sursa fiind subventiile din partea a 6 Primarii : Avrig, Cartisoara, 
Racovita, Carta, Porumbacu de Jos si Arpasu de Jos.  
Cheltuielile s-au ridicat la valoarea de 11675, ceea ce a pus GAL Tara Oltului, organizatia care a asigurat 
circuitul financiar, in situatia de a nu-si recupera sumele avansate pentru buna desfasurare a taberei de la 
Albota. 
 
A reiesit ca trebuie sa avem un control mai strict asupra cheltuielilor pe viitor si am inceput déjà un 
adevarat brainstorming despre ce putem face noi si ce putem atrage ca sponsorizare sau participare din 
comunitate, astfel incat sa realizam un echilibru intre calitatea taberei si costurile de organizare. 
 
Ideile au fost foarte diverse, dar nu am ajuns la conturarea unor solutii pentru ca ne-am propus sa afectam 
intalnirea viitoare exclusiv acestui subiect. Se intrevad cateva posibilitati de reducere a cheltuielilor la 
capitolele « Alimentatie » si « Logistica taberei ». 
 
Discutand despre identificarea de resursele financiare necesare acestui proiect am cazut de acord ca Tara 
Oltului este capabila sa sustina o tabara anuala de 48 de ore pentru 100 de persoane si nu ar fi nevoie de 
finantari de tip « responsabilitate sociala corporatista » ( Vodafone, BCR etc). In fond este vorba de un mic 
proiect de animare a teritoriului, initiat si gestionat exclusiv de societatea civila, avand ca beneficiari directi 
copii acestui tinut.   
 
Pentru alte obiective ale proiectului sau pentru alte proiecte, eventual structurante,  pornind de la CTO da, 
ar fi nevoie de finantari din afara teritoriului. Ne gandim la un centru de formare si de pregatire practica 
pentru ghizi montani, ghizi de patrimoniu si/sau natura, animatori de cluburi de vacanta, insotitori de grup 
la medie altitudine,  animatori in parcuri de recreere etc. 
 
Dar despre toate acestea si despre altele vom discuta mai tarziu. 
 
Urmatoarea intalnire va avea loc la Biblioteca Avrig, luni 17 decembrie, ora 14.00  
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