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Proces verbal 
Avrig 21 ianuarie 2013 

 
Intalnirea noastra din ianuarie a avut loc tot la Biblioteca Avrig, in aceeasi atmosfera primitoare, creata de gazde si 
constructiva, creata si intretinuta de toti cei 14 participantii. 
 
Pentru ca unele comune nu au mai fost reprezentate de mult in grupul de coordonare a proiectului am inceput cu 
intrebarea daca mai exista echipe locale in Porumbacu de Jos, Arpasu de Jos sau Boita. 
Se pare ca exista in continuare interes pentru proiect in aceste comune, dar ca este mai dificila participarea la 
sedintele noastre, fie din cauza timpului, fie a distantei. 
Dna Maria Grancea s-a oferit sa faca o scrisoare de confirmare a participarii catre toate scolile implicate in proiect. 
 
Dna Maria Sinca ne-a informat ca la scoala din Marsa a fost creat un „Cerc CTO”, condus de Dl. Mugur Verdes, 
profesor de geografie. Ne-am bucurat foarte mult si suntem curiosi sa aflam mai multe, pentru a populariza acest 
„model de bune practici”, pe care l-am visat inca de la primele editii ale concursului. Ideea de la care au pornit cei de 
la Marsa este de a acoperi, prin cateva iesiri cu copii, toate elementele din concursul CTO.  
 
A fost stabilit locul de desfasurare a editiei 2013; se numeste ‚Pe Laita” si este recomandat si asigurat de Primaria 
Cartisoara, care ne-a trimis si o schita a pozitionarii in teren. Urmeaza sa primim o harta mai exacta, decupata din 
planurile cadastrale ale zonei. In preajma se afla cantonul silvic ce poate servi ca spatiu de refugiu in caz de urgenta. 
 
Partenerii locali vor fi Asociatia „Badea Cartan”, impreuna cu Scoala si Primaria din Cartisoara, care vor asigura 
logistica, lucrand in colaborare cu grupul de coordonare a proiectului. Acesta se va preocupa sa comunice din timp 
toate datele tehnice legate de organizarea taberei, sa coordoneze activitatea prin responsabilii de sectoare  si sa 
asigure o parte din resursele necesare.  
 
A fost reluata discutia privind „seara ceaunelor mari” si s-a ajuns la concluzia ca sunt suficienta 4 ceaune si ca reteta 
utilizata fa fi unica pentru toate, astfel incat toti participantii sa manance la fel. Desigur ca modul personal de aplicare 
a retetei de catre fiecare respnsabil de ceaun va crea o usoara diferenta intre gamelele noastre... Reteta propusa este 
„Gulas romanesc, din Tara Oltului” si are si o poveste in spate,  care merita sa fie cunoscuta de participanti.  
 
La intalnirea viitoare se vor stabili responsabilii pentru diferitele sectoare care vor asigura buna desfasurare a taberei: 
Traseu, Probe, Masa, Voluntari etc. Principiul adoptat presupune ca persoanele care se vor oferi sa gestioneze aceste 
sectoare sa se autoresponsabilizeze si sa adopte orice solutii de optimizare vor considera necesare. Ca si la editia 
precedenta va fi nevoie de un coordonator general (managerul editiei), conform principiului „Unitate de decizie si 
actiue” din uitatul Regulament de organizare si functionare. 
 
Sedinta viitoare va fi mai speciala si se va desfasura undeva pe Valea Avrigului, sub genericul „Reuniune 
experimentala”. Participantii sunt sfatuiti sa adopte o tinuta de teren si sa prevada ceva mai mult timp pentru „lucrarile 
in plen si pe sectiuni”. Dna Maria Sinca ne poate ajuta cu mai multe informatii. 
 
Data intalnirii: luni, 25 februarie, ora 13.30.  Locul: Avrig, in fata magazinului Sandra, linga BCR. 
          
 
                                                        
 
              19.02.2013                                                                                    Valentin Arvunescu 

Proiect de mobilizare teritoriala de tip LEADER 


