
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare 

a activitătii culturale ”Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele 

Poiana Vadului, Ponor, Rîmet, Rosia Montană, Sălciua, Scărisoara, Sohodol, Vadu Motilor, Ocolis, 

Posaga, Albac, Arieseni, Gîrda de Sus” 

 

 

Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta ordinară din data de  28.04.2015; 

 Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare 

a activitătii culturale ”Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele 

Poiana Vadului, Ponor, Rîmet, Rosia Montană, Sălciua, Scărisoara, Sohodol, Vadu Motilor, Ocolis, 

Posaga, Albac, Arieseni, Gîrda de Sus”; 

 - Raportul de specialitate al Directiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 6508/08.04.2015; 

 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia educatie, cultură, tineret, 

ONG-uri si sport. 

Având în vedere prevederile : 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Art. 91- alin. (5) lit. ”a” pct. 1 si 4  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 – (1) si art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

H O T Ă R Â R E : 

 

 Art.1  Se aprobă desfăsurarea activitătii culturale ”Promovarea conceptului de peisaj cultural în 

rândul copiilor din comunele Poiana Vadului, Ponor, Rîmet, Rosia Montană, Sălciua, Scărisoara, 

Sohodol, Vadu Motilor, Ocolis, Posaga, Albac, Arieseni, Gîrda de Sus”; 

 Art.2  Se aprobă Regulamentul de desfăsurare a activitătii culturale ”Promovarea conceptului 

de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Poiana Vadului, Ponor, Rîmet, Rosia Montană, 

Sălciua, Scărisoara, Sohodol, Vadu Motilor, Ocolis, Posaga, Albac, Arieseni, Gîrda de Sus”– parte 

integrantă a acestei hotărâri; 

 Art.3  Directia Amenajarea Teritoriului  si Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri; 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

 - Institutiei Prefectului – Judetul Alba; 

 - Directiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

 - Directiei Dezvoltare si Bugete; 

 

 

                 PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

               Ion DUMITREL                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                           DANA POTOPEA 

 

 

 

Alba Iulia, 28.04.2015             
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REGULAMENT  
pentru desfășurarea activității culturale  

”Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Poiana 
Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Ocoliș, 

Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de Sus ” 
 
 
 

 Activitatea culturală ”Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul 

copiilor  se va desfășura în perioada Aprilie – Iunie 2015, în cadrul  comunelor Poiana 

Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Ocoliș, 

Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de Sus ; 

 

Obiective:  

- Protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural local prin implicarea tinerei 

generații; 

- Mărirea gradului de conștientizare al copiilor cu privire la valorile peisajului cultural local, 

astfel încât acesta să poată fi pus în valoare atât de elevi cât și de comunitățile locale; 

Tema: 

 Activitatea se desfășoară sub forma unui concurs  adresat copiilor de grădiniță,  

clasele 0-IV și clasele V-VIII, având ca scop stimularea acestora pentru a evidenția prin 

maniera aleasă de fiecare (compuneri, desene, colaje,  machete), a modului de raportare 

față de valorile locale în care s-au născut și se formează (tradiții, obiceiuri, expresii și 

cuvinte locale, etc.) 

 Lucrările vor face refere la: tradiții  și obiceiuri specifice, legende locale, poezii, 

colinde, expresii locale – regionalisme, port specific, etc. 

 Fiecare lucrare va avea un titlu (sau un motto). 

Participanțțțți: 

Concursul și jurizarea se va desfășura pe următoarele grupe de vârstă: 

 - Copii de grădiniță,  

 - Copii din clasele 0-IV  

 - Copii din  clasele V-VIII 

Lucrările pot fi întocmite individual sau de către un grup de copii (maxim 5 copii la 

lucrările colective). 

Modalitățțțți de prezentare ale lucrărilor (secțțțțiuni): 

- desene, colaje, 

• pe format A4 pentru copii de grădiniță  
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• pe format A4 sau A3 (bloc de desen mare), pentru copii din clasele I-IV si V-

VIII 

- compuneri (maxim 1 pagina - 1 pagina și jumătate) - scrise de mână 

- machete 

Mod de jurizare:   

  - Lucrările vor fi prezentate pe secțțțțiuni, care vor fi jurizate separat; 

          - La concurs se poate participa cu una sau cu mai multe lucrări;  

Juriul: va fi format din specialiști în domeniu (profesori de desen, limba română) și din 

reprezentanți locali (primărie și Consiliul Județean Alba) 

Premierea: 

- Se vor acorda  premii pentru fiecare categorie de vârstă, la fiecare secțiune, după cum 

urmează: 

 Grădinițțțță:        Desene și colaje :   premiul I, II, III 

            Machete: premiul I, II, III 

 Clasele 0-IV :   Compuneri :   premiul I, II, III, mențiune 

                                   Desene și colaje :   premiul I, II, III, mențiune 

                                   Machete: premiul I, II, III, mențiune 

 Clasele V-VIII: Compuneri :   premiul I, II, III 

                                    Desene și colaje :   premiul I, II, III 

                                    Machete: premiul I, II, III 

- Premiile vor consta în rechizite școlare, jocuri educative, ghiozdane, carti 

Criterii de selecțțțție:  

- modul de evidențiere a  specificului local și originalitatea; 

- creativitatea; 

- compoziția; 

 

Desfășșșșurarea  concursului: 

Activitățile care se vor desfășura în cadrul concursului sunt: 

 -  Organizarea unor întâlniri cu directorii școlilor din comunele mai sus menționate , 

în cadrul cărora le sunt prezentate prevederile Regulamentului de concurs, scopul și 

modul de desfășurare a concursului.  

 -  Stabilirea de comun acord cu conducerile școlilor din cele 13 comune, a datelor în 

care se vor desfășura activitățile de jurizare, respectiv premiere a celor mai reprezentative 

lucrări participante. 
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 - Organizarea în cadrul școlilor din cele 13 comune implicate în proiect a jurizărilor 

lucrărilor participante, pentru fiecare categorie de vârstă, respectiv secțiune din concurs, 

conform Regulamentului. 

 - Procurarea materialelor folosite pentru premiile acordate elevilor câștigători, 

constând în  rechizite școlare, jocuri educative, cărți, ghiozdane. 

 - Organizarea în cadrul școlilor a expozițiilor și festivităților de premiere a celor mai 

reprezentative lucrări realizate de copii, pentru toate secțiunile. 

 - Realizarea unui material cuprinzând fotografii întocmite cu ocazia evenimentelor 

mai sus menționate (jurizări, festivități de premiere, expoziții), scanări ale celor mai 

reprezentative desene sau compuneri realizate de copii, fotografii ale machetelor, și 

editarea acestuia sub forma unei broșuri structurate pe fiecare comună în parte. 

 - Distribuirea broșurilor  în cadrul școlilor participante 
   
 

 

 
Echipa de proiect: 
 
Coordonator proiect : - arh. Voichița Coman – Arhitect șef 
 
Răspunde: 
  Comunele    - Ocoliș, Poșaga, Sălciua 
   STOICANESCU CORINA            
   HARMANAS MIHAELA              
 
  Comunele    - Albac, Vadu Motilor, Poiana Vadului, Sohodol 
   
   DOCAN DANIELA 
   MATEI IOANA 
 
  Comunele    - Rîmeț, Ponor, Roșia Montană 
   GLIGOR MIHAELA 
   SECARA VICTOR 
 
  Comunele  - Arieșeni, Scărișoara, Gîrda de Sus   
   MATEI IOANA 
   LEAHU SORIN 
  


