
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
  HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a taberei de educaţie ecologică 

 şi turism montan – 2015 din cadrul activităţii „Cercuri şcolare de turism” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.06.2015; 

 Luând în dezbatere:  

- Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a taberei 

de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015 din cadrul activităţii „Cercuri şcolare de turism” 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnice, al Direcției Dezvoltare, Bugete, nr. 

11217/18.06.2015 

  Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4 – Comisia educaţie, cultură, 

tineret, ONG-uri şi sport 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 91 (1), litera „f”  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- prevederile art. 29¹ alin.(1) şi ale art.4 alin. (1) din Ordonanţa privind îmbunătăţirea sistemului de 

finanţare a programelor şi proiectelor culturale nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 105/2015 privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, 

a bugetului propriu al judeţului Alba, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, Anexa nr. 34a 

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 În temeiul art. 97 și 115 (1), litera „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015 

din cadrul activităţii „Cercuri şcolare de turism”,potrivit anexei – parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Tehnică şi Direcţia Dezvoltare 

şi Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

      

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiei Tehnice; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL                              

           Contrasemneaza,                                                                                                             

SECRETARUL JUDEȚULUI, 

      DANA POTOPEA 
 

 

Abrud, 25 iunie 2015 

Nr. 118 

 



 

 

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 118 din 25.06.2015 

 

 

 

REGULAMENT 

 de desfăşurare a taberei de educaţie ecologică 

 şi turism montan – 2015 din cadrul activităţii „Cercuri şcolare de turism” 

 

 

 

Preambul 

Prin Anexa nr. 34 a la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 105 din 28.05.2015 s-a aprobat 

activitatea/proiectul „Cercuri şcolare de turism” în cadrul căruia  organizarea unei tabere de educaţie 

ecologică şi turism montan la care participă elevi de la cercurile şcolare de turism reprezintă un important 

instrument de familiarizare şi de dezvoltare a unor aptitudini pentru elevii din unităţi de învăţământ din judeţul 

Alba. Acţiunile propuse a se desfăşura, precum şi modul de desfăşurare a acestora vor contribui în mod 

concret la atingerea scopului acestei tabere şi anume creşterea gradului de cunoaştere a judeţului Alba, 

socializarea şi legarea unor relaţii între elevii unităţilor de învăţământ participante, informarea şi educarea în 

ceea ce priveşte comportamentul la munte, cunoaşterea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor din judeţul Alba. 

 

 

Capitolul I- Alocarea resurselor financiare 

Art. 1. Bugetul activităţii/proiectului „Cercuri şcolare de turism” aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean 

Alba nr. 105 din 28.05.2015, anexa 34a este de 60.000 lei, iar bugetul estimat pentru desfăşurarea taberei de 

educaţie ecologică şi turism montan - 2015 este în sumă de 25.000 lei, sumă ce se alocă din cadrul proiectului 

Cercuri şcolare de turism”. 

 

Capitolul II - Locul şi perioada desfăşurării taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015 

Art.2. Locul: Cheile Râmeţului şi Întregalde 

Art.3. Perioada 20-27 iulie 2015 

  

 

Capitolul III - Participanţi 

Art.4. La tabără participă cel mult 10 elevi însoţiţi de 2 profesori coordonatori de la fiecare cerc de turism din 

cadrul Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” 

Alba Iulia, Colegiului Tehnic Apulum, Colegiului Tehnic Aiud, Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” 

Blaj, Liceului „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş, Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna, Liceului Tehnologic 

Sebeş, Liceului „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud, unităţi de învăţământ cu care Consiliul judeţean Alba 

menţine şi dezvoltă relaţii de colaborare în domeniul cultural, turism, voluntariat şi altele. 

 

Capitolul IV - Scopul  

Art.5. Scopul acestei tabere este creşterea gradului de cunoaştere a judeţului Alba, socializarea şi legarea unor 

relaţii între elevii unităţilor de învăţământ participante, informarea şi educarea în ceea ce priveşte 

comportamentul la munte, cunoaşterea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor din judeţul Alba.  

 

Capitolul V - Acţiuni în cadrul proiectului 

Art.6. a) Organizarea taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015 

          b) Dotarea cercurilor şcolare de turism cu echipamente specifice, respectiv corturi, saci de dormit, 

pelerine ploaie, lanterne frontale, vase camping, rucsaci, izoprene 

         c) PRO Natura 

 



Art.7. Acţiuni în cadrul taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015: 

a) Drumeţii pe trasee turistice 

b) Vizită la obiective de cultură din zonă 

c) Concursuri sportive şi de cultură generală 

d) Program artistic la foc de tabără 

e) Prezentare obiceiurilor şi tradiţiilor  locului 

  

Capitolul VI – Modul de organizare a taberei de educaţie ecologică şi turism montan - 2015 

Art.8. Înscriere şi logistică  

a) Participarea la Tabăra de educaţie ecologică şi turism montan - 2015,  se face prin completarea fişei de 

confirmare, anexă la prezentul regulament; 

b)  În data de 20.07.2015 profesorii coordonatori vor prezenta echipei de proiect următoarele documente: 

- tabel nominal cu elevii participanţi; 

- procesul verbal cu semnăturile  acestora care atestă participarea la instruirea privind respectarea 

regulilor de protecţie împotriva accidentelor şi de prevenire a oricăror evenimente nedorite pe tot 

parcursul desfăşurării taberei, prevederile regulamentului taberei, 

- aviz epidemiologic de la medicul de familie pentru fiecare elev; 

- adeverinţă cu menţiunea APT EFORT FIZIC de la medicul şcolar sau medicul de familie; 

- acordul scris al părinţilor pentru participarea elevului/elevei la tabără; 

Important : fiecare profesor coordonator trebuie să completeze documentele necesare participării la tabără 

specifice acestor activităţi în instituţiile de învăţământ. 

c) Transportul participanţilor se va face cu autocarul pe ruta Alba Iulia – Cheile Râmeţului şi retur 

Întregalde – Alba Iulia; 

d) Participanţii la tabără vor campa; 

e) Masa pentru prima zi se asigură individual de fiecare participant, iar pentru restul zilelor alimentele se 

vor asigura de către Consiliul judeţean Alba pe  baza meniului rezultat din consultarea  elevilor şi a 

profesorilor coordonatori; 

f) Necesarul logistic general: alimente, transport persoane şi alimente şi logistică, produse de ecologizare, 

toalete ecologice, recipiente păstrare alimente, lemne de foc, generator, combustibil generator, cort 

militar, masă şi bănci, prelungitor, cablu, becuri; 

g) Necesarul logistic pentru fiecare grup: trusă de prim ajutor, ceaun şi ustensile specifice pentru 

pregătirea hranei şi spălatul veselei, toporişcă, corturi, izoprene, folie pentru protecţia suplimentară a 

corturilor,chibrituri şi substanţe pentru aprinderea focului; alte lucruri care sunt considerate necesare 

de către profesorii coordonatori; 

h) Necesarul individual: sac de dormit; rucsac mare pentru bagaje; rucsac mic pentru ture (cu alimente şi 

apă pentru prima zi), bocanci/ghete (obligatoriu) şi opţional alte tipuri de încălţăminte, set de haine 

pentru schimb, scurtă, haine groase, ciorapi, căciulă;  lanternă (frontală);  pelerină de ploaie; tacâmuri 

individuale pentru servirea hranei (lingură, furculiţă, cană, castron/farfurie din plastic sau metal). 

Art.9. Mod de organizare intern al grupurilor 

Fiecare cerc de turism va avea propria organizare internă (elevi de serviciu, pregătirea mesei şi alte 

responsabilităţi), dar se respectă întocmai programul taberei şi orarul zilnic; toate activităţile se vor desfăşura 

sub directa coordonare a profesorilor coordonatori; prepararea hranei se va face separat de către fiecare grup 

în funcţie de alimentele alocate numai în locuri special amenajate pentru prevenirea incendiilor; alimentele se 

distribuie zilnic fiecărui grup; pentru consum şi pregătirea hranei se vor folosi numai sursele  de apă   indicate 

de profesorii coordonatori; după intrarea elevilor in corturi pentru somn se iau măsuri de stingere a focurilor; 

la locul de campare se vor amenaja locuri speciale pentru toalete şi   colectarea deşeurilor; fiecare grup (elevi 

şi profesori însoţitori) trebuie să respecte întocmai traseele de deplasare spre obiectivele turistice şi toate 

indicaţiile organizatorilor şi membrilor Salvamont; Pentru derularea în bune condiţii a taberei, pentru 

parcurgerea traseelor turistice în condiţii optime şi pentru reducerea riscurilor de accidentări este necesar să se 

respecte condiţiile minime de echipament prevăzute la rubrica necesar individual, precum şi indicaţiile 

reprezentanţilor Salvamont Alba. 

 

 

 

Art.10.  Pe parcursul taberei se interzice:  



a) consumul alcoolului, substanţelor etnobotanice, drogurilor sau a altor substanţe interzise; 

b) folosirea unui vocabular trivial, injurii sau  expresii ce pot aduce atingere demnităţii umane; 

c)  deteriorarea materialelor de campare sau cele destinate desfăşurării activităţilor; 

d) părăsirea taberei sau a traseelor pe timpul deplasărilor fără aprobarea expresă a profesorilor 

coordonatori; 

e) tăierea arborilor verzi pentru foc. 

 

 

Capitolul VII Echipa de proiect 

Art.11.  

a) Coordonatorul proiectului – Dan Popescu, director executiv, Consiliul judeţean Alba 

- coordonează activităţile de organizare 

- vizează facturi şi plăţi 

- vizează raportul final al activităţii 

b) Responsabili financiari, pe probleme tehnice, de secretariat şi de logistică – Adrian Puiuleţ şi Petronela 

Luca  Consiliul judeţean Alba 

- coordonează aspectele financiare necesare derulării activităţii 

- întocmesc documentaţia aferentă efectuării plăţilor către furnizori 

- coordonează tehnice, de logistică şi secretariat 

- întocmesc raportul final al activităţii. 

 

                                

Capitolul VIII Dispoziţii finale 
Art.12. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii. 

Art.13. Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine sancţiuni disciplinare până la 

excluderea din tabără. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa la regulamentul  de desfăşurare a taberei de educaţie ecologică  şi turism montan – 2015 din cadrul 

activităţii „Cercuri şcolare de turism” 

 

Unitatea de învăţământ 
Nr. … data… 

 

 

CONFIRMARE DE PARTICIPARE LA TABĂRA DE TURISM MONTAN ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ - 

2015 

 

 

       Prin prezenta, confirmăm participarea echipei cercului de turism din şcoala noastră format dintr-un număr 

de…………elevi şi ……..profesori, la Tabăra de turism montan şi educaţie ecologică care se va desfăşura la 

Cheile Râmeţului şi Întregalde,  organizată de Consiliul Judeţean Alba în perioada 20.07.2015 – 27.07.2015. 

       Am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

taberei şi de necesarul de  echipament şi materiale obligatorii pentru participarea  echipei la activităţile taberei. 

 

      Echipa cercului de turism va fi coordonată de profesorii: 

1. ………………………………………………………………… specialitatea………………………..tel. 

………………….. 

2. ………………………………………………………………… specialitatea………………………..tel. 

………………….. 

 

  Până în data de 20.07.2015 vom prezenta următoarele: 

 tabel nominal cu elevii participanţi; 

 procesul verbal cu semnăturile  acestora care atestă participarea la instruirea privind 

respectarea regulilor de protecţie împotriva accidentelor şi de prevenire a oricăror evenimente 

nedorite pe tot parcursul desfăşurării taberei, prevederile regulamentului taberei; 

 aviz epidemiologic de la medicul de familie pentru fiecare elev; 

 adeverinţă cu menţiunea APT EFORT FIZIC de la medicul şcolar sau medicul de familie; 

 acordul scris al părinţilor pentru participarea elevului/elevei la tabără; 

 

 
 

DIRECTOR,                                                                                     COORDONATOR CERC  DE TURISM 
 

    

 

 


