
ROMANIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
   
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare a  ”Concursului de arhitectură  - AMENAJARE 

CAMPING”  
 
 
Consiliul Județean Alba întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2014; 
Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare a  ”Concursului de arhitectură  - AMENAJARE CAMPING” ; 

• Raportul de specialitate al Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 
8173/16.05.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare a  ”Concursului de 
arhitectură  - AMENAJARE CAMPING”; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – ”Comisia amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului”; 

Având în vedere prevederile: 
o Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
o Art. 91 – (1) lit. d și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată; 
In temeiul art. 97 – (1) și art. 115 – (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, adoptă prezenta: 
                                                      

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă Tema de proiectare a  ”Concursului de arhitectură  - AMENAJARE 
CAMPING”– parte integrantă a acestei hotărâri; 

Art. 2. Se aprobă Regulamentului de organizare a ”Concursului de arhitectură  - AMENAJARE 
CAMPING” – parte integrantă a acestei hotărâri; 

Art. 3.  Se aprobă cuantumul premiilor ce urmează a fi acordate în cadrul ”Concursului de 
arhitectură  - AMENAJARE CAMPING”: 

Secțiunea 1 - AMENAJARE CAMPING zona Luncile Prigoanei, comuna Șugag, Județul  Alba 
  - Premiul I   – 5.000 lei 
  - Premiul II  – 3.000 lei 
  - Premiul III – 2.000 lei 
  - Mențiune  – 1.000 lei 
     TOTAL = 11.000 lei 
Secțiunea 2 - AMENAJARE CAMPING comuna Rimetea, Județul  Alba 
  - Premiul I   – 5.000 lei 
  - Premiul II  – 3.000 lei 
  - Premiul III – 2.000 lei 
  - Mențiune  – 1.000 lei 
     TOTAL = 11.000 lei 

 
          Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și se comunică: 
 - Instituției Prefectului – Județul Alba; 
 - Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism; 
 - Direcției Dezvoltare și Bugete; 
 
 
               p. PREȘEDINTE                     CONTRASEMNEAZĂ 
                          Alin Florin Cucui     SECRETARUL JUDEȚULUI 
                        MARIANA HURBEAN 
 
     Alba Iulia, 29.05.2014 
    Nr. 95 
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    TEMA  CONCURS 
 
 

 
 Concursul urmărește studierea posibilității amplasării unor campinguri în două zone 

turistice distincte din cadrul județului Alba, respectiv în zona Luncile Prigoanei - comuna 

Șugag și în Comuna Rimetea, județul Alba. 

  
• SECȚIUNEA 1 – AMENAJARE CAMPING Zona Luncile Prigoanei, 

Comuna Șugag, jud. Alba 
  
Amplasament 

 Zona Luncile Prigoanei situată în sudul comunei Șugag pe versantul nord-estic al 

Munților Șureanu dispune de un uriaș potențial de dezvoltare turistică, fiind o zona deosebit 

de pitorească, cu un potențial  natural și antropic, deosebit de valoros, inclus în situl Natura 

2000. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 526/2003  pentru aprobarea Programului 

național de dezvoltare a turismului ”Schi în România”, zona Poarta Raiului - Șureanu este 

una din zonele identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil și practicarea altor 

sporturi de iarnă.  

 Frumusețea peisajului montan, lipsa factorilor poluanți precum și poziția într-un areal 

turistic renumit face ca această zonă să permită practicarea turismului in tot timpul anului. 

 Elementele cadrului natural – forme de relief, vegetație, cursuri de apă, climat, au o 

valoare turistică deja consacrată. Obiective precum Iezerul Șureanu (rezervație naturală), 

creasta Șureanu, Vârful lui Pătru, Valea superioara a Sebeșului și renumitul loc Poarta 

Raiului - cunoscută din operele lui Sadoveanu, sunt puncte de mare atracție turistică pentru 

iubitorii drumeției montane. 

 Afluxul turiștilor în zonă a crescut în ultimii ani odată cu reabilitarea drumului 

național DN76C (E81/Sebeș - Șugag – Obârșia Lotrului – Rânca – Novaci – DN67) 

cunoscut și sub numele de Transalpina. 
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 Amplasamentul propus în cadrul primei secțiuni din concurs are o suprafață de 5.800 

mp, iar conform prevederilor P.U.Z. Luncile Prigoanei - comuna Șugag, în zona respectivă 

este propusă realizarea unui camping. 

 Amplasamentul propus în cadrul acestei secțiuni are o suprafață de 5800 mp, fiind 

situat în intravilanul satului Tău Bistra. 

  Accesul in zona se face din DN67C (Transalpina) - (baraj Oașa), pe drumul județean 

DJ 704.  

Utilități în zonă: 

  -   curent electric existent în zonă; 

  -  există posibilități de captare apă; 

  -  se va studia posibilitatea amplasării de fose septice/stație de epurare locală; 

Obiective  

  Obiectivul principal al acestei teme program, este organizarea unui camping 

care va îndeplini criterii minime obligatorii de 3 stele, având dotările și 

funcțiunile prevăzute în Ordinul nr. 65/10.06.2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de 

primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi 

brevetelor de turism - Anexa 1.6. 

 Dotările prevăzute la pct. 14-26 din  Anexa 1.6. vor fi dimensionate la minim, iar 

cele cu funcțiuni compatibile pot fi tratate și în spații comune (ex. comasarea 

spațiilor administrative, comasare spații comerciale – spații pentru închiriere 

echipamente). 

 Numarul maxim de locuri in camping va fi de 120 locuri (reprezentând 30 

parcele). 

 50% din parcelele de campare vor fi dotate cu prize pentru racordarea rulotelor 

la rețeaua de alimentare cu energie electrică,restul parcelelor vor fi destinate 

amplasării corturilor și căsuțelor (numărul de parcele destinate căsuțelor sau 

corturilor va fi stabilit de fiecare participant).   
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 Proiectele vor fi prezentate pe hârtie albă, format A0 - 841 x 1189,  paginate pe 

verticală (portrait), în tehnici la alegere (max. 3 planșe), și vor cuprinde: 

 
 Piese obligatorii:  
 

 Plan de situație cu organizarea campingului (sc. 1:500) care va cuprinde: 

accese, circulația auto și pietonală în cadrul incintei, parcelele de campare, zone 

verzi, spații de agrement, terenuri sport, împrejmuiri, precum și clădirea/clădirile 

care deservesc toate funcțiunile aferente unei structuri de 3 stele, conform 

Ordinului nr. 65/10.06.2013, Anexa 1.6. 

 Imagine care să redea inserția construcțiilor sau unora dintre construcții în 

peisaj; 

 Pentru construcția/construcțiile propuse care vor asigura funcțiunile 

aferente unui camping de 3 stele vor fi prezentate următoarele: 

  - Planurile nivelurilor (sc. 1:100 sau 1:50) 
  - Secțiune (sc. 1:100) 
  - Toate fațadele (sc. 1:100) 

 Pentru  ”Căsuță tip camping” vor fi prezentate următoarele: 

  - Plan (sc. 1:100 sau 1:50) 
  - 2 fațade (sc. 1:100) 
  - 1 secțiune (sc. 1:100) 

- Se va realiza și o descriere succintă a soluției alese, descrierea fiind prezentată pe 
planse; 
 
 Piese opționale:  

 Scheme prin care sa fie justificată soluția aleasă;  

 Detalii și materiale caracteristice, amenajări exterioare; 

 Alte imagini relevante ințelegerii proiectului;  

- Se va preda un CD cu formatul digital al proiectelor ( JPG).   
  
 Criterii de apreciere: 

 Modul de organizare al campingului; 
 Folosirea peisajului în conceperea proiectului și integrarea intervenției în peisaj; 
 Exprimarea clară a unei atitudini arhitecturale contemporane prin înscrierea adecvată a 
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soluției în contextul natural, volumetrie, materiale; 
 
NOTĂ: Orice participant la concurs poate consulta pentru documentare documentația PUZ Luncile 
Prigoanei  aflată pe site-ul Consiliului Județean Alba www.cjalba.ro, secțiunea Urbanism. 
 
 
 
 
 
 

• SECȚIUNEA 2 – AMENAJARE CAMPING  Comuna Rimetea, jud. Alba 

Amplasament 

 

 Comuna Rimetea este situată în partea nordică a județului Alba în depresiunea 

Trascăului, într-o zonă deosebit de pitorească. Nota dominantă a peisajului este dată de 

relieful carstic, prin masivele muntoase din latura estică și vestică a depresiunii. Partea estică 

este dominată de Colții Trascăului, un masiv golaș cu numeroase forme exocarstice, iar 

partea vestică reprezintă culmile estice ale Bedeleului, cu versanții acoperiți de vegetație.  

 Peisajul zonei este deosebit de pitoresc, fiecare element component prezentând 

interes,  două dintre acestea fiind declarate rezervații naturale, respectiv ”Muntele Piatra 

Secuiului” și ”Cheile Siloșului”. 

 Peisajul de o frumusete rara, precum si arhitecura specifică, unică, cu casele albe si 

ferestre verzi ce pastreaza inca atmosfera de secol 19, atrag anual mii de turisti. 

 Localitatea Rimetea se află la o distanță de 56 km de Municipiul Alba Iulia și la 25 km 

de Municipiul Aiud, accesul putându-se face din DN1(E60) din municipiul Aiud, pe 

DJ107M. Drumul județean DJ107M traversează cele două localități componente ale 

comunei, Rimetea și Colțești. 

 Amplasamentul propus în cadrul acestei secțiuni are o suprafață de 16.600  mp, fiind 

situat în intravilanul satului Rimetea. 

Utilități în zonă: 

  -   curent electric existent în zonă; 

  -  există posibilități de captare apă; 
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  -  se va studia posibilitatea amplasării de fose septice/stație de epurare locală; 

Obiective  

  Obiectivul principal al acestei teme program, este organizarea unui camping 

care va îndeplini criterii minime obligatorii de 3 stele, având dotările și 

funcțiunile prevăzute în Ordinul nr. 65/10.06.2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de 

primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi 

brevetelor de turism - Anexa 1.6. 

 Dotările prevăzute la pct. 14-26 din  Anexa 1.6. vor fi dimensionate la minim, iar 

cele cu funcțiuni compatibile pot fi tratate și în spații comune (ex. comasarea 

spațiilor administrative, comasare spații comerciale – spații pentru închiriere 

echipamente). 

 Numarul maxim de locuri in camping va fi de 320  locuri (reprezentând  80 

parcele). 

 50% din parcelele de campare vor fi dotate cu prize pentru racordarea rulotelor 

la rețeaua de alimentare cu energie electrică,restul parcelelor vor fi destinate 

amplasării corturilor și căsuțelor (numărul de parcele destinate căsuțelor sau 

corturilor va fi stabilit de fiecare participant).   

 

Proiectele vor fi prezentate pe hârtie albă, format A0 - 841 x 1189,  paginate pe 

verticală (portrait), în tehnici la alegere (max. 3 planșe), și vor cuprinde: 

 

 Piese obligatorii:  
 

 Plan de situație cu organizarea campingului (sc. 1:500) care va cuprinde: cai 

de acces în cadrul incintei, parcelele de campare, zone verzi, spații de agrement, 

terenuri sport, împrejmuiri, precum și clădirea/clădirile care deservesc toate 

funcțiunile aferente unei structuri de 3 stele, conform Ordinului nr. 

65/10.06.2013, Anexa 1.6. 
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 Imagine care să redea inserția construcțiilor sau unora dintre construcții în 

peisaj; 

 Pentru construcția/construcțiile propuse care vor asigura funcțiunile 

aferente unui camping de 3 stele vor fi prezentate următoarele: 

  - Planurile nivelurilor (sc. 1:100 sau 1:50) 
  - Secțiune (sc. 1:100) 
  - Toate fațadele (sc. 1:100) 

 
 Pentru  ”Căsuță tip camping” vor fi prezentate următoarele: 

  - Plan (sc. 1:100 sau 1:50) 
  - 2 fațade (sc. 1:100) 
  - 1 secțiune (sc. 1:100) 

 
- Se va realiza și o descriere succintă a soluției alese, descrierea fiind prezentată pe 
planse; 
 
 Piese opționale:  

 Scheme prin care sa fie justificată soluția aleasă;  

 Detalii și materiale caracteristice proiectului (construcție și amenajări exterioare); 

 Alte imagini relevante ințelegerii proiectului;  

 
- Se va preda un CD cu formatul digital al proiectelor ( JPG).   
 
    
 Criterii de apreciere: 

 Modul de organizare al campingului; 
 Folosirea peisajului în conceperea proiectului și integrarea intervenției în peisaj; 
 Exprimarea clară a unei atitudini arhitecturale contemporane prin înscrierea adecvată a 
soluției în contextul natural, volumetrie, materiale; 
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CONCURS   DE  ARHITECTURĂ   
 

- AMENAJARE CAMPING - 
 
 
 
 
 
 
 
 

          SECȚIUNEA 1 -  AMENAJARE CAMPING Zona Luncile Prigoanei, Comuna. Șugag, jud. Alba 
 

         SECȚIUNEA 2 -  AMENAJARE CAMPING  Comuna Rimetea, jud. Alba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- REGULAMENTUL  CONCURSULUI -   
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CUPRINS    
 
 
 
1.   DATE GENERALE 

 1.1. Organizatorul concursului 
 1.2. Scopul concursului 
 1.3. Juriul concursului 
  
 

2. PARTICIPAREA LA CONCURS 
 2.1. Calitatea de concurent 
 2.2. Condiții de calificare 
 
 

3. DESFASURAREA CONCURSULUI 
 3.1. Inscrierea la concurs 
 3.2. Materiale puse la dispoziția concurenților 
 3.3. Dreptul concurentilor de a solicita clarificari 
 3.4. Prezentarea proiectelor 
 3.5. Anonimatul proiectelor 
 3.6. Predarea proiectelor 
 3.7. Contestații 
 3.8. Verificarea proiectelor și jurizarea 
 3.9. Confidențialitatea 
 3.10. Criterii de apreciere 
 3.11. Comunicarea rezultatelor 
 3.12. Publicarea rezultatelor concursului 
 3.13. Calendarul concursului 
 3.14. Premii  
 
     4.  VALORIFICAREA PROIECTELOR 
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1. DATE GENERALE 

1.1. Organizatorul concursului 
Organizatorul concursului este CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA. 
Datele de contact ale organizatorului: CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA , Piața Ion I. C. 

Brătianu nr. 1 Alba Iulia, jud. Alba, cod poștal. 510118 tel. 0258-813380, 0258-813382, fax. 0258-
813325 

 
1.2. Scopul concursului 

Scopul concursului îl constituie selectarea celor mai valoroase soluții de arhitectură, în 
cadrul următoarelor secțiuni: 
       - Sectiunea I - AMENAJARE CAMPING Zona Luncile Prigoanei,Comuna Șugag, jud. Alba 
       - Sectiunea II - AMENAJARE CAMPING – Comuna Rimetea, jud. Alba 

Concursul este public, deschis într-o singură fază și se adresează arhitecților, urbanistilor  
sau studenților la arhitectură/urbanism. 

La concurs se poate participa individual sau în echipă.  
 

1.3. Juriul concursului 
 1.4.1. Juriul este format din arhitecți/specialiști în domeniu  care vor fi stabiliți prin Dispoziție 
a Președintelui Consiliului Județean Alba; 
1.4.2.Indemnizatia membrilor cooptati in juriu va fi de 2.000 lei pentru fiecare membru. 
Suma se impoziteaza conform Codului fiscal în vigoare. 
1.4.3. Lucrările juriului se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Alba. 
1.4.4. Toți membri juriului titulari și supleanți participă la lucrările acestuia. Membrii supleanți 

nu au drept de vot decât în măsura în care înlocuiesc temporar sau permanent un membru titular. 
1.4.5. Juriul stabilește modul și programul de desfășurare a deliberărilor. 
1.4.6. Juriul are următoarele atribuții: 
- alege un președinte dintre membrii săi; 
- evaluează proiectele conform criteriilor și metodologiei de lucru stabilite de comun acord; 
1.4.7. Juriul este suveran, decizia sa nu poate fi contestată. 
 

2. PARTICIPAREA LA CONCURS 
2.1. Calitatea de concurent 

2.1.1. Concurenții pot participa individual sau în echipă, acestea din urmă fiind reprezentate 
printr-un delegat împuternicit. 

2.1.2.  Concurenții pot fi arhitecți/urbaniști sau studenți la arhitectură/urbanism. 
2.1.3. Persoanele care fac parte din juriu, persoanele care au participat la organizarea 

concursului, la elaborarea temei și a regulamentului de concurs, precum și angajații sau rudele 
acestora până la gradul II nu au dreptul de a participa la concurs. 

2.1.4. Un concurent poate participa la una din secțiunile din concurs, sau la ambele.  
In cazul în care un concurent participă la mai multe secțiuni,  proiectele vor fi 

prezentate separat, în colete diferite, pentru fiecare secțiune în parte. 
2.1.5. La oricare din secțiunile concursului, un concurent poate depune unul sau mai multe 

proiecte, fiecare fiind prezentat separat, în condițiile prevăzute în regulament. 
2.2. Conditiile de calificare 
Pentru a fi luate în considerare, proiectele trebuie să respecte: 

- Condițiile privind calitatea de concurent; 
- Condițiile de calificare; 
- Tema și regulamentul concursului; 
- Termenul de predare; 
- Anonimatul; 
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Concurenții trebuie să prezinte într-un plic de culoare albă, opac, format A4, secretizat 
(închis), următoarele: 

- Formularul de înscriere în original (ANEXA 1 la Regulamentul concursului), completat și 
semnat; 

- Copia xerox a diplomei de arhitect/urbanist, respectiv adeverință (pentru studenți); 
- Declarația de autorat prin care sunt mentionați autorul (principal) al soluției prezentate, 

coautorii și/sau colaboratorii; 
• In plic va fi introdus si CD-ul conținând proiectul în format digital. 

 
3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 
  
 3.1. Inscrierea la concurs 
 3.1.1. Lansarea concursului – Luna Iunie 2014 
                    Lansarea se anunță pe site-ul Consiliului Județean Alba, într-un ziar național și pe 
site-ul Uniunii Arhitecților din Romania și al Registrului Urbaniștilor din Romania.  
 
 3.2. Documentația pusă la dispoziția concurenților 
 3.2.1. Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate fi descărcată de 
pe site-ul Consiliului Judetean Alba (www.cjalba.ro, Secțiunea Informații publice). 
 3.2.2. Documentația cuprinde: 
  1. TEMA CONCURSULUI 
  2. REGULAMENTUL CONCURSULUI și  FORMULARUL DE INSCRIERE 
  
           3.3. Dreptul concurenților de a solicita clarificări  
 3.3.1. Concurenții au dreptul de a solicita clarificări privind conținutul documentației de 
concurs, numai în scris, direct, prin fax sau e-mail, către Secretariatul concursului, fax nr 
0258813325 e-mail: cjalba@cjalba.ro  
 Termenul limită de adresare a întrebărilor este: maxim 20 de zile de la data lansării 
concursului. 
 3.3.2. Organizatorii au obligația de a răspunde întrebărilor adresate de concurenți în maxim 
3 zile lucrătoare de la adresarea întrebărilor.  
 Raspunsurile vor fi transmise pe site-ul Consiliului Judetean Alba (www.cjalba.ro), la 
sectiunea referitoare la concurs (Informatii publice - Concurs de arhitectura Amenajare camping) 
 

3.4. Prezentarea proiectelor 
 3.4.1. Proiectele vor fi prezentate pe hârtie albă, format A0 - 841 x 1189,  paginate pe 
verticală (portrait), în tehnici la alegere (max. 3 planșe), și vor cuprinde: 

• Piese obligatorii și  Piese opționale – conform Temei de concurs 
 

3.5. Anonimatul proiectelor     
 3.5.1. Pentru păstrarea anonimatului fiecare proiect va avea un simbol de identitate alcătuit 
din 6 (șase) caractere (litere și cifre), ales de concurent. 
 3.5.2. Simbolul de identitate va fi înscris pe fața fiecărei planșe, în colțul din dreapta sus, 
într-un dreptunghi acoperit cu hârtie neagră de 5 x 3 cm lipită pe contur pe ambele fețe. 
 3.5.3. Simbolul de identitate va fi înscris pe fața discului optic cu marker negru permanent. 
 3.5.4. Intr-un plic de culoare albă, perfect opac, format A4, pe care este înscris simbolul de 
identitate, de data aceasta neacoperit, se vor introduce toate dovezile de calificare inclusiv discul 
optic. Plicul va fi predat sigilat/lipit. 
 3.5.5. Plicurile secretizate  ale tuturor proiectelor vor fi depuse într-un ambalaj ce se va 
sigila. Ambalajul sigilat va fi depozitat într-un loc neaccesibil publicului și angajaților și va fi 
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desigilat, la locul desfășurării lucrărilor de jurizare, numai după stabilirea ierarhiei a proiectelor 
premiate. 
 3.5.6. Sub sancțiunea descalificării, planșele nu vor contine nici o indicație privind 
identitatea concurentului. Sancțiunea se poate aplica și proiectelor care nu prezintă semnele 
înscrierii simbolului de identitate pe piesele predate, conform prevederilor de mai sus. 
 3.5.8. Datele de identificare ale autorilor proiectelor premiate vor fi făcute publice odată cu 
anunțarea rezultatelor.      
  

3.6. Predarea proiectelor 
 3.6.1. Fiecare proiect va cuprinde planșele în colet–tub secretizat și plicul secretizat A4 .   
 3.6.2. Proiectele pot fi predate direct sau expediate prin poștă/curier la sediul Consiliului 
Județean Alba , Piața Ion I.C.Brătianu nr. 1, Alba Iulia, jud. Alba, camera 6 – Registratura . 

In exteriorul ambalajului (tubului) se va menționa: 
• Titlul concursului, respectiv ” Secțiunea I - AMENAJARE CAMPING Zona Luncile 

Prigoanei, Comuna Șugag, jud. Alba sau  Secțiunea II - AMENAJARE 
CAMPING – Comuna Rimetea, jud. Alba;  

• Data și ora limită a predării proiectelor care va fi anunțată la momentul lansării 
concursului; 

 3.6.3.Pentru proiectele predate direct, concurenții vor primi un număr de înregistrare ce va fi 
înscris pe colet. 
 3.6.4. Proiectele trimise prin poștă/curier vor fi expediate la aceiași dată limită de predare, 
conform calendarului concursului. Concurenții vor expedia proiectele prin poștă doar cu confirmare 
de primire, asigurându-se ca acestea vor ajunge în max. 5 zile. Coletelor primite prin poștă/curier li 
se va îndepărta la înregistrare orice mențiune privind identitatea expeditorului.  

 
3.7. Contestații 
3.7.1. Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată. 
3.7.2. Concurenții pot depune contestații, în termen de 3 zile de la data anunțării rezultatului 

concursului, dar numai cu privire la probleme procedurale. Contestațiile vor fi rezolvate în 
conformitate cu prevederile regulamentului, având avizul președintelui juriului. 

3.8. Verificarea proiectelor și jurizarea 
3.8.1. Deschiderea coletelor conținând proiectele se va face de către o comisie tehnică, la 

data prevăzută în calendar. 
3.8.2. Proiectele vor primi un număr de concurs aleatoriu - ce nu va avea legatură cu 

numărul de înregistrare atribuit la predare. 
3.8.3. Comisia tehnică va verifica dacă fiecare proiect cuprinde planșele și plicul secretizat , 

și dacă acestea respectă condițiile cerute prin regulament. 
3.8.4. Comisia tehnică va întocmi un raport, în care se vor menționa proiectele care 

respectă condițiile formale de predare precum și cele care nu le respectă. 
3.8.5. Componența Comisiei tehnice va fi stabilită prin dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Alba. 
 
3.9. Confidențialitate   

 3.9.1. Nici un concurent nu are dreptul de a contacta membri juriului în legătură cu 
concursul sau cu propriul proiect. 
 3.9.2. Membrii juriului au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului 
proiectelor până la încheierea Procesului verbal și asupra deliberărilor juriului. Ședințele de lucru 
ale juriului nu sunt publice.  
 

3.10. Criterii de apreciere 
Criteriile de evaluare și ierarhizare sunt prezentate în tema de concurs. 
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3.11. Comunicarea rezultatelor 
Organizatorul va asigura comunicarea rezultatelor concursului fiecărui participant al cărui 

proiect a fost premiat, prin e-mail sau telefon, conform datelor furnizate de fiecare in Formularul de 
înscriere. Rezultatele vor fi aduse la cunoștința celorlalți participanți, precum și opiniei publice, de 
către organizator, prin intermediul paginii Internet a concursului pe site-ul Consiliului Judetean 
Alba. 

 
3.12. Publicarea rezultatelor concursului 
3.12.1. Organizatorii vor publica rezultatele concursului în termenul prevăzut în anunțul 

concursului , cu menționarea autorilor proiectelor premiate. Organizatorul va publica și rezultatul 
rezolvării contestațiilor. 
 
 

3.13. Calendarul concursului  
 Concursul se va desfășura în perioada  IUNIE – AUGUST  2014. 
 

3.14. Premii 
 3.14.1. Premiile concursului sunt: 
  a) Sectiunea I - AMENAJARE CAMPING - Zona Luncile Prigoanei,Comuna 
Șugag, jud. Alba 
  - Premiul I   – 5.000 lei 
  - Premiul II  – 3.000 lei 
  - Premiul III – 2.000 lei 
  - Mențiune  – 1.000 lei 
  b) Sectiunea II - AMENAJARE CAMPING – Comuna Rimetea, jud. Alba 
  - Premiul I   – 5.000 lei 
  - Premiul II  – 3.000 lei 
  - Premiul III – 2.000 lei 
  - Mențiune  – 1.000 lei 
   
 3.14.2. Sumele cuvenite ca premii menționate mai sus se impozitează conform Codului 
fiscal în vigoare. 
 
4.  VALORIFICAREA PROIECTELOR 
  
4.1. Proiectele premiate în urma desfășurării concursului rămân la dispoziția  organizatorului. 
Drepturile patrimoniale și morale asupra lor se supun prevederilor Legii 8/1996 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. 
Proiectele vor fi prezentate administrațiilor locale și investitorilor cu ocazia unor evenimente de 
promovare a turismului în județ, ca posibilități de organizare și dezvoltare a turismului în zone cu 
potențial turistic ridicat. 
4.2. Predarea unui proiect implică acceptul concurentului de a oferi organizatorilor concursului 
dreptul de a publica imaginile respective în format tipărit sau în format digital, fără nici un alt acord 
sau plată, precum și dreptul de a fi prezentate în expoziții în scopul promovării și mediatizării 
concursului. Organizatorii nu își asumă nici o responsabilitate privind eventuale încalcări ale 
dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul. 
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