
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Regulamentului  

Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”  

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de  28.04.2015; 

 Luând în dezbatere:    
 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”;  

 Raportul comun de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete  al Direcț iei gestionarea 

patrimoniului ș i informatică nr. 6876/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului 

Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”; 

 

Ţinând cont de: 

     prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/29.01.2015, Anexa 29 ”c”; 

     Adresa  Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba nr. 6809/2015; 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 - (1), lit. d), (5), lit. a) pct.4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Văzând Avizul favorabil al Comisiei nr.4 – Comisia educaț ie, cultură, tineret, ONG-uri si 

sport  

    

În temeiul art. 97 - (1) şi art. 115 - (1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 
H O T Ă R Â R E: 

Art. 1. Se aprobă organizarea Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”, prin 

Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Festivalului-concurs „Cultură pentru cultură - 2015”, conform 

Anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  domnul  Ion  Dumitrel,  prin  Centrul de 

Cultură ”Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

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

- Instituţiei prefectului – Judeţul Alba; 

- Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba; 

- Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 

 

 

 

 

           Preș edinte,  

      Ion DUMITREL 

                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                                                   Secretarul Județ ului,                                                                  

                                                                                            Dana POTOPEA 

 

 

 

Alba Iulia, 28.04.2015 

Nr.66 
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 Anexa 

 la Hotărârea nr. 66/28.04.2015 

Consiliul Judeţean Alba 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

Regulamentul 
Festivalului – concurs judeţean „Cultură pentru Cultură 2015” 

    

Organizatori: Consiliul Judeţean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

 

Desfăşurarea concursului va avea loc după următorul program: 

 

Perioada:                              Locul:     

 10.05.2015                        Negrileasa, Poiana Narciselor – Zona M-ţii Apuseni 

           17.05.2015                         Blaj, Câmpia Libertăţii – Zona Târnave şi Secaşe 

           07.06.2015                         Loman – Zona Sebeş şi Cugir                      

           05.07.2015                         Fărău – Zona Aiud şi Ocna Mureş 

           18.07.2015         Avram Iancu – Etapa finală 

 

Scopul concursului: Festivalul – concurs are drept scop revitalizarea culturii tradiţionale 

din mediul rural şi dezvoltarea turismului cultural în zonele istorico - etnografice ale judeţului 

Alba. 

 

Regulamentul concursului se publică pe site-ul  www.culturaalba.ro 

 

Înscrierea la festivalul – concurs se face pe baza fişei anexă ce va fi transmisă pe 

adresa Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Str. Morii, Nr. 8, Alba Iulia, telefon / 

fax 0258-826410 sau pe adresa de e-mail: culturaalba@yahoo.com cu cel puț in 10 zile 

înaintea datei desfăș urării concursului, faza zonală. 

 

Considerente generale 

 

Regulamentul oferă posibilitatea participării la concurs a tuturor comunelor. 

Complexitatea manifestărilor din cadrul acestui festival - concurs face necesară o 

departajare pe criterii valorice, specifice fiecărei secț iuni. 

 

Desfăşurarea concursului 

 

Pentru buna desfăşurare a concursului judeţul a fost împărţit în 4 zone: 

1) Zona Zlatna – Câmpeni din care fac parte comunele: Albac, Almaşu Mare, Arieşeni, 

Avram Iancu, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Gârda, Horea, Lupşa, Meteş, Mogoş, Ocoliş, 

Poiana Vadului, Poşaga, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, 

Vidra – 10.05.2015; 

2) Zona Blaj din care fac parte comunele: Berghin, Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, 

Cetatea de Baltă, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Jidvei, Mihalţ, 

Ohaba, Roşia de Secaş, Sâncel, Şona, Valea Lungă – 17.05.2015; 

3) Zona Sebeş – Cugir din care fac parte comunele:  Blandiana, Câlnic, Ceru Băcăinţi, Cut, 

Daia Română, Doştat, Gârbova, Pianu, Săliştea, Săsciori, Şibot, Şpring, Şugag, Vinţu de 

Jos – 07.06.2015;  

mailto:culturaalba@yahoo.com
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4) Zona Aiud – Ocna Mureş din care fac parte comunele: Fărău, Hopârta, Întregalde, 

Livezile, Lopadea, Lunca Mureşului, Mirăslău, Noşlac, Ponor, Rădeşti, Râmeţ, Rimetea, 

Sântimbru, Stremţ, Unirea - 05.07.2015. 

 

Etapa finală se va desfăşura cu prilejul  „Târgului de fete” de pe Muntele Găina, la 

Avram Iancu – 18.07.2015 

La etapa finală participă toţi câştigătorii locului I de la etapele zonale. 

 

Concursul va cuprinde trei secţiuni:  

I. spectacol folcloric 

II. meşteşuguri tradiţionale 

III. gastronomie tradiţională 
Festivalul – concurs va avea loc în aer liber, sub forma unui spectacol cu public. 

 

Juriul va fi format din  personalităţi ale vieţii culturale, specialişti în folclor muzical, 

coregrafie, etnografie, redactori radio-TV, care vor aprecia în mod deosebit valoarea artistică a 

formaţiilor şi a interpreţilor, originalitatea şi autenticitatea creaţiilor prezentate, respectarea cu 

stricteţe a specificului local, şi numărul formaţiilor şi interpreţilor prezenţi în concurs. 

 Fiecare probă din concurs se jurizează şi se premiază separat. La etapa finală participă 

toţi câştigătorii locului I de la etapele zonale. 
Evoluţia în concurs va fi limitată în timp, conform regulamentului, organizatorii 

rezervându-şi dreptul de a întrerupe „momentul”  prin oprirea sunetului.  

 

- ETAPA ZONALĂ - 

I. Spectacol folcloric cuprinde urmatoarele probe: 

Obiceiul popular: 

     Durata:  15 minute.  

În cadrul obiceiului trebuie prezentate momentele principale ale obiceiului, fără ca 

jocurile şi cântecele să fie interpretate integral. 

Pentru o corecta evaluare se va tine cont de autenticitatea obiceiului data de specificitatea 

locului. 

     Premii: 

Locul I – 4500 RON 

Locul II – 3500 RON 

Locul III – 2500 RON 

Dansurile  bărbăteşti: 

     Durata: maxim 5 minute.  

Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup 

instrumental, fie prin CD. Evaluarea se va face in funcț ie de originalitatea coregrafiei şi 

specificitatea dansului şi a costumului popular. 

Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III - 500 RON 

Dansurile mixte: 

     Durata: maxim 5 minute.  

Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti.  

Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III – 500 RON 

Solist instrumentist: 
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  Durata: 3 minute.  

In evaluarea prestaț iei se va ț ine cont de tradiț ia locală a tipului de instrument folosit 

ș i de creaț ia prezentată specifică locului. 

Repertoriul ales trebuie să pună în valoare interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu 

sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de 

muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Premii: 
Locul I – 500 RON 

Locul II – 300 RON 

Locul III – 200 RON 

Solist vocal:   
Durata: maxim 3 minute.  

Se  admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus 

menţionată, obligatoriu doină. Nu sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate 

în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Premii: 
Locul I – 500 RON 

Locul II – 300 RON 

Locul III -200 RON 

Grup vocal bărbătesc:  

Durata: 3 minute.  

Va evolua fără acompaniament. 

   Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III – 500 RON 

Grup vocal feminin:  
Durata: 3 minute.  

Va evolua fără acompaniament.  

 Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II - 1000 RON 

Locul III - 500 RON 

Grup vocal mixt:  

Durata: 3 minute.  

Va evolua fără acompaniament.  

Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III – 500 RON 

Grup „uniinstrumental” (formaţii de instrumente tradiţionale cum ar fi fluieraşi, tulnice, ţitere): 

Durata:  3 minute 

Premii: 

Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III – 500 RON 

Alte formaţii:  

Durata: maxim 10 minute.  

Pot evolua orice tip de formaţie sau interpret consemnată sau nu în regulamentul pentru 

secţiunea „spectacol folcloric” cu condiţia să fie înscrisi în fişa de înscriere. 

 Premii: 
Locul I – 500 RON 
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Locul II – 300 RON 

Locul III – 200 RON 

 

II. Meşteşuguri tradiţionale. 

Pot expune  maxim şapte meşteri populari din comuna respectivă, evaluându-se  doar 

produsele însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate 

aparţinând mai multor genuri (ţesături, cusături, împletituri), se acordă o singură notă celei mai 

bune exponate. Meşterii care intră în competiţie, obligatoriu vor face demonstraţii practice pe 

toată durata concursului. 

Premii: 
Locul I – 3500 RON 

Locul II – 2500 RON 

Locul III – 1500 RON 

 

III. Gastronomie tradiţională.  

La această secţiune se trebuie prezentat un număr de minim şase preparate, dintre care 

unul se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare 

comună concurentă va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale (între ele vor 

fi obligatoriu cele şase prezentate în concurs). 

Premii: 
Locul I – 3500 RON 

Locul II – 2500 RON 

Locul III – 1500 RON 

 

La etapa finală participă toţi câştigătorii locului I de la etapele zonale, de la fiecare 

proba. 

 

- ETAPA FINALĂ -  

Etapa finală va avea loc în comuna Avram Iancu cu prilejul manifestărilor cuprinse în 

cadrul sărbătorii tradiţionale de la Muntele Găina. 

 

I. Spectacol folcloric cuprinde urmatoarele probe: 

 

Obiceiul popular: 

  Durata: 15 minute.  

În cadrul obiceiului trebuie prezentate momentele principale ale obiceiului, fără ca 

jocurile şi cântecele să fie interpretate integral. 

Pentru o corecta evaluare se va tine cont de autenticitatea obiceiului data de specificitatea 

locului. 

Premii: 
Locul I – 4500 RON 

Locul II – 3500 RON 

Locul III – 2500 RON 

Locul IV – 1500 RON 

Dansurile  bărbăteşti: 

Durata: maxim 5 minute.  

Acompaniamentul pentru acest moment se poate realiza fie prin prestaţia unui grup 

instrumental, fie prin CD. Evaluarea se va face in functie de originalitatea coregrafiei şi 

specificitatea dansului şi a costumului popular. 

Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 
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Locul III – 500 RON 

Locul IV – 300 RON 

 

Dansurile mixte: 

Durata: maxim 5 minute.  

Sunt valabile precizările anterioare de la dansuri bărbăteşti. 

Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III – 500 RON 

Locul IV – 300 RON 

Solist instrumentist: 

Durata: 3 minute.  

In evaluarea prestatiei se va tine cont de traditia locala a tipului de instrument folosit si de 

creatia prezentata specifica locului. 

Repertoriul ales trebuie să pună în valoare interpretul şi să fie obligatoriu din zonă. Nu 

sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate în domeniu, respectiv profesorii de 

muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Premii: 
Locul I – 500 RON 

Locul II – 300 RON 

Locul III – 200 RON 

Locul IV – 100 RON 

Solist vocal:   
Durata: maxim 3 minute.  

Se admite participarea unui concurent, interpretând o singură piesă cu durata mai sus 

menţionată, obligatoriu doină. Nu sunt admişi concurenţii care au absolvit studii de specialitate 

în domeniu, respectiv profesorii de muzică sau angajaţii unor ansambluri profesioniste. 

Premii: 
Locul I – 500 RON 

Locul II – 300 RON 

Locul III – 200 RON 

Locul IV – 100 RON 

Grup vocal bărbătesc:  

Durata: 3 minute.  

Va evolua fără acompaniament. 

Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III – 500 RON  

Locul IV – 300 RON 

Grup vocal feminin:  
Durata: 3 minute.  

Va evolua fără acompaniament. 

Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III – 500 RON 

Locul IV – 300 RON 

Grup vocal mixt:  

Durata: 3 minute.  

Va evolua fără acompaniament. 
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Premii: 
Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III – 500 RON 

Locul IV – 300 RON 

Grup „uniinstrumental” (formaţii de fluieraşi, tulnice, ţitere): 

Durata: 3 minute 

Premii: 

Locul I – 1500 RON 

Locul II – 1000 RON 

Locul III – 500 RON 

Locul IV – 300 RON 

 

Alte formaţii:  

Durata: maxim 10 minute.  

Permite evoluţia oricărui tip de formaţie sau a unui interpret consemnată sau nu în 

regulamentul pentru secț iunea „spectacol folcloric” cu condiț ia să fie înscrisă în fişa de 

înscriere. 

Premii: 
Locul I – 500 RON 

Locul II – 300 RON 

Locul III – 200 RON 

Locul IV – 100 RON 

 

II. Meşteşuguri tradiţionale 

Pot expune  maxim şapte meşteri populari din comuna respectivă, evaluându-se  doar 

produsele însoţite de meşterul creator. În cazul în care un meşter participă cu exponate 

aparţinând mai multor genuri (ţesături, cusături, împletituri), se acordă o singură notă celei mai 

bune exponate. Meşterii care intră în competiţie, obligatoriu vor face demonstraţii practice pe 

toată durata concursului. 

Premii: 
Locul I – 3500 RON 

Locul II – 2500 RON 

Locul III –1500 RON 

Locul IV – 1000 RON 

 

III. Gastronomie tradiţională 

La această secţiune trebuie prezentat un număr de minim şase preparate, dintre care unul 

se va realiza pe loc, pentru fiecare preparat fiind afişată vizibil reţeta culinară. Fiecare comună 

concurentă va prezenta juriului un dosar cu minim 10 reţete tradiţionale (între ele vor fi 

obligatoriu cele şase prezentate în concurs).  

Premii: 

Locul I – 3500 RON 

Locul II – 2500 RON 

Locul III –1500 RON 

Locul IV – 1000 RON 

 

Obligaţiile participanţilor:  
- să respecte Regulamentul Festivalului – Concurs judeţean „Cultură pentru cultură” ; 

- să transmită  organizatorilor toate datele necesare înscrierii la concurs, potrivit fisei de 

înscriere; 
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- să comunice orice schimbare care ar produce urmări în buna desfăşurare a concursului, 

cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului; 

- să asigure transportul şi masa formaţiilor participante; 

- să finalizeze expoziţia din cadrul secţiunilor „meşteşuguri populare” şi „gastronomie 

tradiţională” cu cel puţin 30 minute înainte de începerea concursului; 

- să folosească şi să păstreze curat spaţiul destinat expoziţiilor; 

- să se manifeste decent şi civilizat  pe întreaga durată a concursului; 

- sa prezinte organizatorilor, la începutul concursului, tabele nominale cu datele de 

identificare (nume, prenume, nr si serie CI sau BI, semnătura) ale participanț ilor. 

- să prezinte juriului programul spectacolului artistic şi dosarul cu reţete tradiţionale. 

- orice abatere de la aceste obligaţii, aduce după sine eliminarea din concurs. 

 

Obligaţiile organizatorilor:  

- să facă cunoscut prezentul regulament; 

- să acorde, la cerere,  asistenţă de specialitate şi îndrumare pentru formaţiile înscrise în 

concurs; 

- să stabilească membrii juriului, format din specialişti, pentru fiecare secţiune din 

concurs; 

- să asigure toate condiţiile tehnice pentru buna desfăşurare a concursului: scenă, 

sonorizare,  spaţiile necesare organizării expoziţiilor de artă populară şi  gastronomie; 

- să comunice, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, orice 

schimbare de natură organizatorică. 

 

 Participanţii trebuie să fie născuţi în comuna pe care o reprezintă sau să aibă domiciliul 

stabil în localitate de cel puţin un an. 
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Anexa la Regulament 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

CENTRUL DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

la  Festivalul – concurs „CULTURĂ PENTRU CULTURĂ 2015” 

 

Data …………  localitatea în care se va desfăşura concursul…………………………….. 

 

Primăria comunei …………………………………………. 

Adresa ………………………………………………………….. tel. ……………………………. 

fax…………………………………….. 

Persoana de contact:  

- Nume şi prenume ……………………………………………………….. 

- Tel. ……………………………. 

 

 

Nr. 

crt. 
SECŢIUNEA 

DACĂ 

PARTICIPĂ 

DURATA 

(se va 

completa 

numai 

pentru 

spectacol) 

RESPONSABIL/ 

INSTRUCTOR) - 

nume, prenume, 

telefon 

NUMĂR 

PARTICIPANŢI 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

 

DATA ………………….. 

                                                                                                                                          PRIMAR, 

 


