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Proces verbal 

Cartisoara 01 octombrie 2012 
 

 
Asa cum ne-am obisnuit in anii precedenti, prima intalnire de toamna a grupului de coordonare a 
proiectului CTO ii are ca invitati pe tinerii din echipa castigatoare a concursului.  
Ca de fiecare data adultii au pus nenumarate intrebari cu scopul de a afla cum poate fi imbunatatit 
proiectul. Uneori nici nu se mai astepta raspunsul si alte intrebari veneau din partea altor membri ai 
grupului de organizare. 
 
Iata cateva dn raspunsurile tinerilor castigatori : 

- Da, este important ca proiectul are o actiune de tip concurs. 
- Chiar daca nu am fi luat  locul intai tot eram multumiti, pentru ca ne-am imprietenit si am comunicat 

cu ceilalti. 
- Am cunoscut alti copii, ne-am distrat si am luat locul acesta pe munca noastra. 
- Am avut si peripetii, dar unele create de noi. Va trebui sa fim mai atenti. 
- Cel mai interesant a fost momentul tirolianei. 
- La proba de prim ajutor nu ni s-a spus ce sa facem si am presupus ca avem un rol de echipa de 

interventie specializata si nu de turisti in situatia de a trebui sa intervina in caz de accident. 
- Mama nu a crezut ca am castigat. 
- Copii din celelalte echipe nu au fost invidiosi. 
- Pe mine tabara m-a facut mai curajos. 
- Am castigat curaj, experienta, pasiune, prietenie, spirit de echipa. 
- Daca ar fi sa sfatuim pe viitorii concurenti le-am spune: sa fie atenti la instructiuni, sa cunoasca 

bine regulamnetul, sa nu fie violenti, sa comunce cu cei din jur (copii, adulti). 
- Nu am mai fost in tabara niciodata. (valabil pentru toti cei 6 tineri) 
- Nu am mai fost cu cortul 
- Ar fi bine ca durata sa fie mai mare, macar 4 zile. 
- Activitati in plus pentru zilele in plus : catarat pe stanci, cautarea de indicii ascunse etc. 
- Ar trebui si probe de indemanare, nu numai de forta.  
- Trebuie apreciata capacitatea de a se descurca a concurentilor (capacitatea fiecaruia de a fi 

autonom si in acelasi timp de sti sa lucreze in echipa ) 
- E o idee buna ca fostii concurenti sa fie voluntari la urmatoarele editii, au sansa sa mai participe la 

tabara. 
- Da, ne-ar placea sa fim voluntari si sa fim observatori disctreti ai activitatilor din tabara. 
- Filmul cu obiceiul local sa fie facut cu membrii echipei de concurs. 
- Cand a inceput scoala s-a vorbit de concurs si s-a anuntat ca noi l-am castigat. 
- S-a scris ceva despre noi in presa locala, dar nu ne-a mai intrebat nimeni despre concurs. 

 
Concluziile acestor raspunsuri vor fi discutate si in alte reuniuni, dar ceea ce atrage atentia este lipsa unor 
activitati de tip tabara in natura, ceea ce face ca tinerii sa doreasca sa extraga cat mai mult din tabara 
CTO. Ar vrea sa dureze mai mult si sa faca activitati mai multe.  Din pacate scoala are limitele ei, de 
natura obiectiva, in aceasta privinta si aici va trebui sa intervina asociatiile locale si grupurile de parinti.  
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Continuand analiza editiei prima tema a fost cea a bugetului, care de data aceasta nu a fost inchis din 
lipsa contributiei unor comune. GAL Tara Oltului este si el in dificultate din cauza neplatii unor cotizatii si 
nu poate compensa, nici macar temporar, partea ramasa in rosu din bugetul editiei. 
Daca lobby-ul facut de grupul local nu are efect asupra primariei si consiliului local poate ar trebui sa ne 
sprijinim pe acei primari care au inteles valoarea proiectului pentru comunitatile noastre. Ei ar putea face 
un lobby mai eficient in randul omologilor lor din teritoriu. 
 
Pe de alta parte a reiesit ca trebuie sa regandim cheltuielile si sa facem maxim de economie la fiecare 
editie, astfel incat proiectul sa nu fie periclitat atunci cand unele primarii nu-l vor mai sustine financiar.  
 
O prima idee pentru reducerea cheltuielilor ar fi legata de costurile cu pregatirea mesei. O parte din mese 
ar putea fi in sarcina echipei largite din fiecare localitate, adica grupul local de organizare plus concurentii. 
Aici exista doua variante : cu ingrediente asigurate prin proiect si cu ingeriente aduse de acasa. 
 
Achizitionarea unei parti din materia prima necesara la bucatarie ar putea sa se faca local, fara taxe si la 
preturi de producator.   
 
Marirea taxei de participare la 20-30 de lei ar putea asigura suma necesara acestor achizitii directe, 
nefiscalizate. Un efect colateral ar fi antrenarea in proiect a micilor productori locali si « sponsorizarea la 
scara mica » sau « mecenatul in produse alimentare ». 
 
Desigur ca si alte idei de reducere a cheltuielilor vor aparea in discutiile viitoare. Nu s-a pus problema 
acasta pana acum pentru ca la toate editiile precedente s-au inregistrat chiar mici excedente.  
 
Dna Maria Grancea a mentionat deja posibiltatea cofinantarii prin programul LEADER si poate viitoarea 
comuna gazda va depune un proiect in acest sens. Ne putem gandi si la un proiect mai mare pentru a 
valorifica experianta CTO, un proiect cu dotari si activitati conexe.  
 
In alta ordine de idei Dna Nicoleta Birca  a evocat posibilitatea realizarii unei harti speciale pentru orientare 
turistica, cuprinzand toata zona Tarii Oltului. Au fost contactati specialistii si sunt dispusi sa ne ajute, cu 
costuri minime. 
 
Urmatoare intalnire va avea loc luni 5 noiembrie, incepand cu ora 14, tot la Cartisoara, din 
urmatoarele motive : 

- Comuna s-a oferit sa gazduiasca urmatoarea editie  
- Primarul comunei este considerat un bun vector de promovare a proiectul in randul omologilor sai 

din Tara Oltului. 
- Grupul local de coordonare este foarte inimos si plin de initiative in complementaritate cu proiectul 

 
Intalnirea s-a incheiat prin aducerea de multumiri si felicitari Dnei Iuliana Turi si echipei de responsabili 
impreuna cu care a asigurat desfasurarea taberei in aceasta editie de succes a Comorilor din Tara Oltului. 
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