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(PROIECT) 

DECIZIA 
Nr. _____ din________ 2020 

 

Cu privire la organizarea „Tîrgului Meșterilor Populari” ( ediția a- V-a  2020).  

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art.14 al.2 lit.v);  Legea 239 din 2008 privind transparența în procesul 

decizional, examinînd  Nota informativă a Asociației Obștești „Centrul pentru Conservare 

și Promovare a Valorilor Autentice Regionale”,  ținînd cont de Strategia de Dezvoltare 

durabilă a comunității,  Avizul pozitiv al  Comisiilor Consiliului Comunal 

Consiliul Comunei Cărpineni a DECIS:  

          

1.  Se aprobă organizarea și desfășurarea „Tîrgului Meșterilor Populari” ediția 2020 

(a-V-a) până la sfîrșitul anului 2020, cu respectarea măsurilor de siguranță și a 

numărului de participanți, în dependență de situația epidemiologică; 

2. Se alocă suma de 10 000 lei din sursa -„cultură”, cheltuieli necesare pentru 

organizarea evenimentului, inlusiv pentru crearea  spoturilor publicitare și de 

mediatizare pe platformele APL; 

3. Locul desfășurării Tîrgului Meșterilor Populari:  Centru satului Cărpineni; 

4. Executarea Deciziei se pune în sarcina Primarului Ion Cărpineanu  în partenerit cu 

AO „Centru Pentru Conservare și Promovare a Valorilor Autentice Regionale”. 

5. Controlul executării deciziei se pune în sarcina Comisiei Activități economico-

financiare, drept și disciplină; 

   

Președintele ședinței                               /                                     / 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni                          Victor Decuseară 



                         Nota informativă  

                        La proiectul de Decizie nr.____din ___.09.2020 

„ Cu privire la organizarea ediției a- V-a 2020 

                a „Tîrgului meșterilor populari” din comuna Cărpineni”. 

 O localitate/ comunitate se deosebește de alta prin organizarea sa teritorială, 

culturală, socială și alți factori/indicatori, nu doar economici. Ca regulă, obiceiurile 

/tradițiile  într-o localitate/ comunitate se fac cunoscute publicului larg pe diferite 

căi și mijloace, prin conjugarea eforturilor APL, societății civile și a organizatorilor 

concreți . Tradițiile nu apar de la sine, nu se importă, ori se împrumută . Generațiile 

de băștinași în timp le-au „înscăunat” și transmis urmașilor avînd grijă ca acestea 

să fie cunoscute/ continuate și întreținute de către toții. Facilitarea acestui proces 

social și firesc dintotdeauna sa organizat  cu participarea și consecvența reală a  

factorilor decizionali și de execuție ai APL. 

 Anual, începînd cu anul 2016,  Asociația Obștească  „Centrul pentru 

Conservare și Promovare a Valorilor Autentice Regionale„  în parteneriat cu 

Primăria Cărpineni , organizează „ Tîrgul meșterilor populari”,  o activitate 

prioritară a asociației, ajunsă la cea de –a V-a ediție.  

Promovarea imaginii satului Cărpineni, prin identificarea și scoterea din 

anonimat a unor meșteri locali, prin invitarea altora din satele regiunii, prin 

implicarea tinerilor în această activitate, precum și tendința  firească de a promova 

autenticul ce ne reprezintă, sunt  de fapt obiectivele acestui eveniment. Implicarea 

elevilor din școli,  urmărește realizarea  funcției educative a evenimentului.   

Generația în vîrstă lasă tradițiile/ obiceiurile  ca moștenire spirituală și culturală 

urmașilor, generațiilor tinere.  Cu părere de rău, acest proces social de accumulare 

în timp și transmitere a  experiențelor înaintașilor, cu toate provocările zilei de 

astăzi este puternic afectat.  Din cauza provocărilor cu care se confruntă satele 

noastre (sărăcie, migrația în masă, implicit destramări de familii, etc,. ) multe 

tradiții și obiceiuri se uită, se pierd.  „Memoria vie”,  reprezentată de  generația a 

II- a(migrată) și generația a- III-a(îmbătrînită) devine tot mai deficitară.  În acest 

context,  apare necesitatea firească de a conserva pe cît e posibil, de a promova/ 

transmite generației tinere ce este mai valoros, de-a ne păstra identitatea ca neam.   

Ținînd cont de situația creată, optînd pentru promovarea autenticului ce ne 

reprezintă ca neam, comună, regiune și nu în ultimul rînd, avînd tendința 

dezvoltării și atragerii turismului în comunitate, Asociația se preocupă de  

identificarea, promovarea și conservarea meșteșugurilor populare autentice și nu 

doar. Se necesită  o abordarea mai complexă  în dezvoltarea /promovarea 

turismului rural de către toți, de întrega societate a comunii Cărpineni, inclusiv 

APL, o abordare strategică de dezvoltare durabilă a comunității, bazată nu doar pe 



creșterea potențialului IMM –rilor, dar și a celorlalte domenii, care cu siguranță 

vor spori calitatea vieții în comună.   

AO „CCPVAR” și Primăria Cărpineni au deja o mică experiență în privința 

organizării „Tîrgului meșterilor populari”, depășind astefel de probleme: 

- Implicarea „modestă” a consilierilor din Consiliul Local,  a instituțiilor 

publice și a agenților economici în susținerea evenimentului; 

- Bugetul auster al evenimentului, bazat pe mijloacele AO și o mică 

contribuție de la Primărie; 

- Lipsa mediatizării evenimentului pe rețelele locale (radio local); 

- Lipsa spațiului expozițional sub acoperiș și a mijloacelor de suport pentru 

expunerea lucrărilor; 

- Lipsa motivării copiilor, motivării colectivelor de copii din instituțiie 

publice (din lipsă de mijloace financiare); 

Membrii Asociației se vor implica activ în organizarea evenimentului din 

anul acesta, care nu sa putut desfășura în ultima duminică a lunii mai(tradițional) 

din motive bine cunoscute.  Organizatorii, în scopul asigurării continuității 

evenimentului, vor respecta prevederile ce țin de situația epidemiologică din țară.  

Locul desfășurării- în fața clădirii viitorului  „Muzeu”  al satului . Preconizăm să 

selectăm din lista preventivă a invitaților, în parteneriat cu Uniunea Meșterilor 

Populari din Moldova, meșteri din diferite domenii.  După posibilități, în 

dependență de măsurile restrictive sanitare, vom invita și oaspeți din România.  

Sperăm că ediția a-V-a din 2020 să pună bazele unui Proiect mai amplu, sub 

genericul „Afaceri prin Renașterea Tradițiilor”. 

 

 


