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                 Proces verbal 
                        Mârșa, 25 martie 2013 

 
 
 Grupul de coordonare a proiectului CTO s-a intalnit de data aceasta in spatiul generos al directiunii Grupului 
scolar Mârsa, unde a fost primit de Dna Maria Sinca. 
 
Reuniunea a debutat cu evocarea a doua evenimente recente care au legatura cu Tara Oltului si cu proiectul CTO. 
 
Primul eveniment a fost intalnirea de lucru din cadrul unui proiect propus de Biblioteca judeteana Astra, in parteneriat 
cu primaria Porumbacu de Jos si cu Asociatia Judeteana de Turism Sibiu. Proiectul propune organizarea unui Festival 
al culturii montane avand urmatoarele obiective: 
1. Organizarea si promovarea unei comunitati distincte de oameni care indragesc muntele;  
2. Realizarea unor instrumente de informare si educatie montana, in armonie cu natura;  
3. Constientizarea rolului informatiei in formarea continua pe tot parcursul vietii;  
4. Educatie pentru un stil de viata sanatos;  
5. Promovarea ofertei de turism montan si cultural din Judetul Sibiu;  
6. Educatie ecologica 
 
Activitatile propuse sunt:  

- standuri de carte tematca si de prezentare (Salvamont, Cercetasi, Asociatii sportive, Echipamente sportive) 
- ateliere de educatie ecologica, 
- organizarea unui circuit turistic (drumetie si montain-bike),  
- conferinte tematice,  
- expozitii foto tematice, 
- concerte si spectacole.  

 
Actiunile sunt prevazute pentru zilele de 18 si 19 mai 2013. 
Dna Simona Gligor a particpat la acea sedinta si a propus un stand de prezentare al proiectului CTO, aducand in 
atentie un obiectiv mai vechi al nostru, acela de a forma ghizi-animatori din randul tinerilor care au participat la 
concursul CTO. 
 
Al doilea eveniment a fost atelierul din cadrul proiectului „CultTour”, consacrat turismului sustenabil, organizat de 
Universitatea din Krems - Austria, in colaborare cu Grupul scolar Marsa. In cadrul atelierului, desfasurat pe parcursul a 
doua zile (21 si 22 martie), s-a lucrat pe trei directii:  
1. Evaluarea / determinarea valorilor comunitatii;  
2. Determinarea tipurilor de trasee;  
3. Destinatii si evenimente.  
 
Atelierul a scos in evidenta cateva elemente care ne-au preocupat si pe noi, cei implicati in proiectul CTO: 

- necesitatea formarii de animatori si ghizi locali pentru activitati turistice si de agrement,  
- importanta pe care o au in zona turismul montan, cel cultural si cel de aventura 
- importanta lucrului in retea, prin atragerea tuturor actorilor interesati de turismul sustenabil   

 
Constatam asadar ca obiectivele proiectului CTO, precum si ideile care au circulat de-a lungul timpului in grupul de 
coordonare a proiectului isi gasesc o confirmare a relevantei. Asta inseamna ca nevoile de la care am pornit acum 6 
ani sunt reale si ele preocupa in egala masura administratia (locala si judeteana), operatorii din turism si societatea 
civila.  
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Pornind de la constatarea existentei unui obiectiv general care insufleteste Tara Oltului, putem folosi imaginea varfului 
de munte spre care tindem cu totii, indiferent pe ce parte a muntelui ne aflam si de la ce nivel pornim ascensiunea. 
Este un motiv in plus ca proiectul CTO sa-si contureze pozitia si sa-si aleaga cararea, mai ales ca este bine definit de 
o filozofie de actiune impartasita, de o calitate a tesaturii inter-umane de exceptie si de o experienta comuna 
semnificativa. 
 
Revenind la ordinea de zi, Dl Adrian Stoica ne-a prezentat o scurta filmare a locului propus pentru instalarea taberei si 
ne-a cerut acordul de a transmite la Primaria Cartisoara detaliile asupra pozitiei si a portiunii necesare din acest teren. 
Fiind vorba de locuri private Primaria s-a angajat sa anunte proprietarii si sa ceara acordul pentru organizarea taberei 
in perioada 26 -28 iulie.   
 
In continuare discutiile s-au concentrat pe finalizarea sectoarelor de interventie, necesare bunei organizari a taberei si 
stabilirea responsabililor de sector. Desi au fost prezenti doar 11 membrii din grup, toate sectoarele au fost acoperite 
cu responsabili si coechipieri ai acestora, dupa cum urmeza:    

1. Traseu cu probe (Traseu aplicativ)   -  Adrian Stoica 
2. Orientare turistica                             - Dorel Șamu 
3. Proba teoretica                                 - Marian Batcau (coechipieri: Dan Francu,   ) 
4. Activitati interactive                           - Aniela Grigore  (coechipierI: Marcela Urea,   ) 

(expresie artistica, prim ajutor, demonstratii salvamont etc.) 
5. Masa                                                - Paulina Solomon  
6. Intendenta                                        - Adriana Sadean 
7. Comunicare                                      - Maria Șinca 
8. Voluntari                                           - Dan Francu (coechipieri: Mirela ,   )  

Lista ramane deschisa pentru cei care doresc sa dea o mana de ajutor responsabililor de sectoare. 
 
Acestea fiind stabilite, urmeaza ca in reuniunile viitoare sa discutam detaliile de organizare pe fiecare sector, folosind 
urmatoarea procedura : 

- se enunta datele problemei (ex: nr de participanti, scenariul si regia etc.) 
- se estimeaza resursele necesare pe fiecare activitate (persoane, materiale etc.) 
- se estimeaza costurile pe activitati 
- se discuta in grup aspectele legate de eficienta alocarii resurselor si se decide asupra variantei optime de 

punere in aplicare a scenariului 
- se stabileste cadrul in care fiecare responsabil de sector este liber sa actioneze  
- se stabileste alocarea de resurse pe fiecare sector   

 
In urma experientei de anul trecut, Dna Iuliana Turi pune problema existentei unui responsabil financiar, care ar urma 
sa asigure incadrarea in buget. Raspunsul a fost ca, intrucat deciziile asupra cheltuielilor se iau in comun, in grupul de 
coordonare CTO, este suficienta o informare din partea contabilitatii GAL TO asupra sumelor existente, iar controlul 
incadrarii in buget revine grupului. 
 
In final s-a discutat despre gestionarea voluntarilor care doresc sa se aprpie de proiect. Dan Francu a primit deja 
unele semnale de la tineri care au participat la taberele CTO si s-a oferit sa coordoneze acest sector. Discutiile au 
scos in evidenta necesitatea unei abordari mai sistematice a subiectului, intrucat proiectul are nevoie de voluntari cat 
mai bine informati si pregatiti, atat in ceea ce priveste filozofia si principiile care ne guverneaza cat siin privinta 
metodelor si procedurilor folosite. Prezenta voluntarilor numai in zilele de tabara ar putea fi suficienta, dar ideea ar fi 
sa atragem cat mai multi tineri in jurul proiectului, sa-i facem sa simta ca este si proiectul lor. 
 
Se va organiza o intalnire special dedicata voluntarilor pe data de 22 aprilie, la Bibloteca Avrig. Ora va fi comunicata 
ulterior, dupa consultarea cu voluntarii. La aceasta intalnire Dan Francu va fi sprijinit de Valentin Arvunescu si de 
oricine mai doreste sa se implice in demers.  
 
Urmatoarea reuniune a grupului de coordonare CTO va avea loc peste mai bine de o luna, adica luni 13 mai, la ora 
14.00, la Grupul școlar Mârșa - Centrul de documentare si informare (CDI)  

 
Valentin Arvunescu 


