
Anexa 1la HCL 278/14.12.2016 
Program  Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a IV-a  

 
Nr.
crt. 

Activitate Detalii 

1. Realizarea unui film al evenimentului  
2.   

Promovare eveniment 
2.1 spot audio al evenmentului 
2.2 presa scrisa (locala si judeteana), on-line 
2.3  televiziuni (locale si judetene) si transmitere „in 
direct” eveniment 

5.   
Materiale de promovare a evenimentului 

 
5.1 Afise 
5.2 Programul evenimentului 
5.3 Albume foto 
5.4 Diplome 

6. Paradă formaţii :  
 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 
 Jocurile cu măşti 
 Capra  
 Ursul  
 Arnăuţii  
 Dansul căiuţilor 
 Teatrul haiducesc 

6.1-premii in bani: 
*categoria „cea mai buna reprezentare-ansambluri/ 
grupuri”  
( locul 1 / locul 2/ locul 3) 
 
 

7. Expozitie de creatii plastice si masti 
traditionale 

7.1 - premii in bani  
*categoria „cea mai autentica masca” 

8.  Sonorizare spectacol   
9. Transport / masa / cazare  
1. Concurs de datini si obiceiuri 

 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 

premii in bani: *categoria „datini si obiceiuri –solisti ”  
( locul 1 / locul 2/ locul 3) 

2 Sezatoare Obiceiuri si datini - cursuri de 
ţesături, cusături tradiționale şi arta 
lemnului cu participarea mesterilor 
populari si a elevilor din scolile locale 

expozitie produse confectionate de elevi  
(materiale necesare organizarii: ata, panza, hartie, etc) 
-dulciuri , sucuri 
 

3 „Vine Mos Craciun”!!!!! Dulciuri – copii /persoane participante la tot festivalul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 1la HCL 278/14.12.2016 
PROGRAM 



Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia a V-a 
31 decembrie 2016 - 02 ianuarie 2017 

 
1 Parada cu premiere 

Categoria: 
„cea mai buna reprezentare-ansambluri/ grupuri” 

 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 
 Jocurile cu măşti 
 Capra  
 Ursul  
 Arnăuţii  
 Dansul căiuţilor 
 Teatrul haiducesc 
  

2 Concurs cu premiere 
Categoria: 

„datini si obiceiuri –solisti ” 
 Colind 
 Uratul cu pluguşorul 
  

3 Expozitie de creatii plastice si masti traditionale 
Categoria: 

„cea mai autentica masca” 
 

4 Concurs inedit de gatit prajituri si cozonaci  dupa retete traditionale 
 

5 Sezatoare Obiceiuri si datini - cursuri de ţesături, cusături tradiționale şi arta lemnului cu 
participarea mesterilor populari si a elevilor din scolile locale 
 

6 „Vine NOUL AN”!!!!! 
 

 
 


