
 

 

    
 
    
 
                          
                                            

   Proces verbal 
    Cirtisoara – 3 iunie 2013 

 
Prezenta la acesta reuniune a fost mai scazuta decat de obicei, una din explicatii putand fi distanta mai mare decat de 
obicei. Au participat totusi 10 persoane, reprezentand nucleul dur al proiectului. 
 
A fost evocata in iceputul discutiilor prezenta „Comorilor din Tara Oltului” la Festivalul culturii montane de la 
Porumbacu de Sus, apreciindu-se ca a fost foarte bine fructificata aceasta oportunitate de a face cunoscut proiectul in 
teritoriu si in judet. Speram sa fie simtite cat mai curand efectele acestei publicitati, atat la nivelul autoritatilor cat si al 
societatii civile. 
 
Revenind la editia CTO care bate la usa, am fost informati ca bucataria va fi asigurata Domnul Duse, proprietarul unei 
pensiuni din zona, consilier local si membru al Asociatiei „Badea Cirtan”. 
Doamnele Paulina Solomon si Simona Gligor au mana libera sa stabileasca meniul si scenariul privind servirea 
meselor. Ele sunt mandatate sa negocieze cu bucatarul detaliile privind asigurarea meselor principale. 
Pentru prima zi de tabara trebuie sa fie preveniti toti participantii sa-si prevada un mic pachetel cu mancare intrucat se 
pleaca de acasa in jurul pranzului, iar masa de seara va fi la ora 20.00. 
  
O alta informatie utila este aceea ca accesul cu autoturismele de oras este posibil doar pana intr-un loc foarte apropiat 
de tabara, dar nu se ajunge cu masina chiar langa corturi. 
 
Pentru proba teoretica sunt prevazute completari ale bibliografiei, asa ca toate propunerile in aceasta privinta vor fi 
trimise pana pe 15 iunie la Dan Francu, pe una din cele 3 cai aduse deja la cunostinta. 
 
Vor exista si la aceasta editie: exposistem personalizat, tricouri, esarfe, trofeu, medalii, diplome si premii. In acest scop 
Maria Sinca, Dan Francu, Iuliana Turi, Camelia Limbasan trebuie deja sa porneasca actiunile de marketing si chiar sa 
lanseze comenzile, in cazul in care atelierele ar putea fi aglomerate in perioada premergatoare concursului. 
 
Un subiect indelung discutat a fost acela al momentului si modalitatii in care se prezinta filmele cu obiceiuri si traditii 
realizate de echipele participante. Concluziile au fost ca:  
a) filmele se realizeaza doar cu participarea nemijlocita a concurentilor;  
b) proiectia filmelor fiind dificila si adesea neatractiva in conditiile unei tabere la munte, acestea se vor urmari pe un 
laptop, de un grup format din coordonatorii proiectului, ocazie cu care se vor grupa toate filmele pe un DVD care va fi 
multiplicat si distribuit tuturor comunelor participante;  
c) dupa inceperea scolii aceste filme si alte materiale foto sau video vor sta la baza unei prezentari a proiectului si a 
editiei in special, in fiecare comunitate; 
d) daca exista conditii si se doreste o proiectie care sa adune toti participantii la tabara, aceasta ar putea prezenta o 
experienta similara din alte zone ale tarii sau ale Europei. Asteptam propuneri concrete... 
 
Un alt subiect abordat a fost acela al voluntarilor. In acest moment sunt 5 volntari inscrisi la Dan Francu. De retinut ca 
nu este suficienta buna intentie, ci trebuie ca voluntarii sa aiba o minima autonomie personala si capacitatea de a 
anticipa, de a avea initiativa si de a sesiza modul in care pot fi utili. Dan Francu va avea si misiunea de a selecta 
voluntarii pe baza acestor criterii. Pana la 15 iunie se primesc inscrieri de voluntari iar rezultatul selectiei va fi 
comunicat  in timp util. 
 
A fost schitat programul primei zile, vineri 26 iulie: 
15.00 – Prezenta echipelor la locul taberei si instalarea corturilor. 
16.00 – Sedinta tehnica: informari diverse, verificari, repartizari 
17.00 – Program paralel: 4 concurenti per echipa la proba de orientare turistica si 2 la pregatirea ceaunului 
20.00 – Masa de seara  
22.00 – Stingerea – trebuie tinut cont ca ziua urmatoare va fi incarcata si lunga 
 
Urmatoare intalnire a grupului CTO va avea loc luni, 01 iulie, tot la scoala din Cartisoara, la ora 11.00 
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