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                                             Proces verbal 

                       Valea Avrigului, 25 februarie 2013 
 

De data aceasta gazda noastra a fost Dl. Eugen Cristea, al carui binecunoscut umor a fost dublat de foarte multa 
operativitate in organizarea laturii experimentale a sedintei. Primirea deosebit de calduroasa si aerul curat al 
primaverii care se insinua pe Valea Avrigului nu au diminuat cu nimic eficienta grupului, ba dimpotriva, ne-au facut mai 
sensibili la mesajele naturii, atat de darnica cu aceste meleaguri.   
 
Discutiile de fond au inceput pornind de la informatia, nu prea imbucuratoare, ca zona aleasa pentru instalarea taberei 
este strabatuta in prezent de utilajele si camioanele unei exploatari forestiere. Sa speram ca vor fi luate masuri de 
refacere a terenului la sfarsitul lucrarilor. 
 
Pornind de la problema terenului s-a alunecat repede spre proba de orientare, facandu-se propunerea sa fie 
concepute trasee diferite pentru fiecare echipa. Experienta editiei precedente ne-a aratat ca se merge pe urmele 
echipei precedente, nemaifiind nevoie de orientare.  
O alta propunere a fost includerea in programul taberei a „inviorarii de dimineata”, la care sa participe intreaga suflare: 
concurenti, insotitori, voluntari, observatori etc. Pe langa efectul deja cunoscut al acestui exercitiu poate fi 
experimentata si constientizarea starii de „comuniune intru aflare si rost”. 
 
A revenit in atentie o tema pe care am mai abordat-o si cu alta ocazie, crearea conditiilor ca tinerii (copii) sa comunice 
ceea ce au trait si au simtit participand acestui proiect, atat in perioada taberei cat si in cea de pregatire. Poate ar 
trebui sa cautam in Lada de zestre a CTO si sa valorificam in continuare expresia literara a participantilor, in diferite 
forme: o „Foaie CTO” in ziarele locale, o culegere de tip „Reporter in satul meu” etc. 
 
S-a abordat iarasi problema subventiilor de la Primarie, pentru care scolile trebuie sa faca din timp referatul de 
necesitate ce trebuie aprobat in Consiliul Local. Incepand cu acest an suma solicitata este de 1500 lei. Exista doua 
variante de finantare publica: fie se prevede direct in bugetul local o suma alocata actiunii, fie suma este prevazuta in 
bugetul global, destinat scolii. 
 
Dupa o serie de dezbateri, destul de consensuale, au fost definitivate sectoarele de interventie care vor asigura buna 
desfasurare a evenimentului. Pentru unele s-au gasit chiar si responsabili din randul celor prezenti: 
 

1. Traseu cu probe (Traseu aplicativ)   -  Adrian Stoica 
2. Orientare turistica                             -   Dorel Șamu 
3. Proba teoretica 
4. Activitati interactive (expresie artistica, prim ajutor, demonstratii salvamont etc.) 
5. Masa 
6. Intendenta  
7. Comunicare                                      -  Maria Șinca 
8. Voluntari 

 
In incheiere s-a discutat despre oportunitatea unui proiect cu finantare prin GAL care sa favorizeze atat dezvoltarea 
proiectului CTO cat si unele proiecte complementare, gen „Natura, casa mea” sau „Scoala muntelui”. Ne aflam intr-o 
zona declarata Destinatie europeana de excelenta in turism, iar aceasta implica orientarea proiectelor, mari si mici, ale 
teritoriului pentru valorificarea acestor oportunitati. In ce priveste CTO subiectul va fi discutat in grupul restrans care 
si-a asumat functia de Consiliu director, joi 7 martie, incepand cu ora 15.00, la Biblioteca din Avrig. 
 
Grupul de organizare a CTO se va reuni luni 25 martie, ora 14, la Grupul școlar Mârșa. 
   

Valentin Arvunescu 

Proiect de mobilizare teritoriala de tip LEADER 


