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In aceasta intalnire ne propusesem sa abordam trei subiecte: Festivalul culturii montane, pregatirea urmatoarei editii a 
concursului CTO si Centrul de resurse pentru activitati montane. 
 
In realitate discutiile pentru pregatirea participarii la Festivalul culturii montane de la Porumbacu de Sus cu un stand 
de prezentare a proiectului CTO au acaparat intreaga reuniune. Evenimentul va avea loc in zilele de 18 si 19 mai 
2013 si este inscris in calendarul cultural al Judetului Sibiu. 
 
Asa cum era de banuit, Dna Simona Gligor va fi coordonatorul standului si reprezentantul local al proiectului, dar a 
fost important sa fie asigurata de sprijinul colegilor din grupul CTO. Si-au exprimat disponibilitatea de a da o mana de 
ajutor pentru o buna prezenta a proiectului CTO la Porumbacu de Sus: Adriana Sadean, Iuliana Turi, Dan Francu si 
Valentin Arvunescu. 
 
In linii mari standul va cuprinde: 
- un panou cu fotografii reprezentative de la toate editiile si cu diplomele echipelor castigatoare 
- cele 5 exposisteme realizate la fiecare editie 
- banerul si steagul proiectului 
- un dosar de prezentare a proiectului 
- un laptop pe care vor fi derulate imagini si informatii despre proiect 
 
Sambata 18 mai, la ora 8.00 grupul celor 4 voluntari mentionati se va intalni la Scoala gimnaziala Porumbacu de Jos 
cu echipa locala condusa de Dna Simona Gligor petru a urca toata recuzita si echipamentele la Porumbacu de Sus si 
a monta standul. 
 
Permanenta in stand va fi asigurata si prin participarea unora dintre tinerii care s-au evidentiat in concursurile CTO. 
 
In finalul intalnirii au fost aduse cateva informatii referitoare la tabara CTO de la Cartisoara. A fost identificata 
bucatareasa editiei. Dna Simona Gligor s-a oferit sa se alature Dnei Paulina Solomon pentru coordonarea sectorului 
de asigurae a mesei in tabara. Cantonul silvic, aflat la un km de locul taberei, poate fi folosit pentru refugiu in caz de 
nevoie. 
 
Urmatoare intalnire a grupului CTO va avea loc luni, 3 iunie, la scoala din Cartisoara, la ora 14.00, de unde se va 
pleca spre locul taberei. 
Este recomandat un echipament adecvat iesirii in natura... 
 
 
 
  
 
  

 
Valentin Arvunescu 

Proiect de mobilizare teritoriala de tip LEADER 


