
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                                           
PROIECT                 

       HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu”, în vederea 

organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ediţia a VIII-a, la 
Craiova, în perioada 17-22 iunie 2022 

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.04.2022; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.67398/2022, raportul nr.67409/2022 al 
Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.71435/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea asocierii 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia 
Europeană „Mihai Eminescu”, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie 
„Mihai Eminescu”, ediţia a VIII-a, la Craiova, în perioada 17-22 iunie 2022; 
          În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

           Art.1.Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu”, în vederea 
organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ediţia a VIII-a, la 
Craiova, în perioada 17-22 iunie 2022, conform contractului de asociere 
prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Progamul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.3.Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.1.  

 Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Fundaţia Europeană „Mihai 
Eminescu” vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
                  INIŢIATOR,                                                            AVIZAT, 
                      PRIMAR,                                                 SECRETAR GENERAL, 
          Lia-Olguţa VASILESCU                               Nicoleta MIULESCU 
 
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  67398 /04.04.2022 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului și Fundația Europeană “Mihai Eminescu” Craiova, în 

vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie "Mihai Eminescu" 2022, ediția a 
VIII-a, la Craiova, în perioada 17 –  22 iunie 2022   

    Prin adresa înregistrată la Primăria Muncipiului Craiova cu numărul 
63149/28.03.2022, formulată de către Fundația Europeană “Mihai Eminescu” 
Craiova, se propune asocierea cu Municipiul Craiova, în vederea organizării 
Festivalului Mondial de Poezie "Mihai Eminescu" 2022, ediția a VIII-a, la Craiova, 

în perioada 17 –  22 iunie 2022 și alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei  
în vederea sprijinirii organizării evenimentului. Evenimentul a fost prevăzut în Nota 
de fundamentare a Serviciului Imagine cu nr. 1607/04.01.2022, privind cheltuielile 
estimative necesare activităţilor din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2022 - 
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, Articolul 203030, iar suma necesară organizării 
evenimentului a fost alocată prin HCL nr. 34/2022 privind aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anul 2022 

 Ţinând seama de faptul că acest eveniment marchează un moment important 
pentru craioveni și pentru imaginea orașului, în conformitate cu prevederile  art. 129, 
alin. 7, lit. a, d și e, alin. 9, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, 
privind finanțele publice locale, actualizată și în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Guvern nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile, propunem 

promovarea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal 
Craiova din luna aprilie 2022, a proiectului de hotărâre privind asocierea dintre 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația 
Europeană “Mihai Eminescu” Craiova, în vederea organizării Festivalului Mondial de 
Poezie "Mihai Eminescu" 2022, ediția a VIII-a, la Craiova, în perioada 17 –  22 iunie 
2022. 
Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
Întocmit, 
Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  67409 /07.04.2022          

RAPORT 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre  

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului,  
și Fundația Europeană “Mihai Eminescu” Craiova, în vederea organizării 

Festivalului Mondial de Poezie "Mihai Eminescu" 2022,  
ediția a VIII-a, la Craiova, în perioada 17 –  22 iunie 2022   

  
 În perioada 17-22 iunie 2022, se va desfășura la Craiova cea de-a VIII-a ediție 
a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu“, eveniment cultural de rezonanță 
internațională, la care vor participa peste 40 de poeți din toată lumea. 
         Într-un oraș precum Craiova, considerat citadela culturii, a artei, a teatrului și a 
muzicii, poezia trebuie să își recâștige locul său, mai ales după o lungă perioadă de 
restricții și limitarea libertăților individuale și colective. Inițiat în 2013, Festivalul 
Mondial de Poezie „Mihai Eminescu“ se constituite într-un act artistic de o 
amplitudine excepțională, ce a rezonat amplu, încă de la debutul său, în mediile 
literare de pe tot mapamondul. De fiecare dată, evenimentul a transformat Craiova în 
capitala mondială a poeziei, având ca invitați laureați ai premiului Nobel, 
academicieni sau jurnaliști de la renumite publicații internaționale. Scriitorii 
participanți la edițiile anterioare ale festivalului au scris elogios despre Bănie, au 
comentat în articole și însemnări impresiile lor despre Craiova și au dedicat poezii 
orașului nostru, reunite în volumul Craiova, mon amour!, poeții fiind cetățeni ai lumii 
fără frontiere. 
 Organizat de Fundația Europeană “Mihai Eminescu” Craiova, în perioada 17 – 
22 iunie 2022, festivalul va reuni la Craiova personalități ale lumii literare din Africa, 
Europa, Asia și America. Printre invitații ediției din acest an, se numără un laureat al 
Premiului Nobel, trei nominalizați la acest prestigios premiu, dar și academicieni, 
profesori universitari, președinți ai unor uniuni de creație, reputați jurnaliști, 
animatori ai unor manifestări artistice apreciate în Europa și nu numai, directori de 
publicații. Festivalul include recitaluri poetice, lansări de cărți în prezența autorilor, 
mese rotunde, dezbateri, întâlniri cu oficialitățile locale, cu iubitorii de poezie și este 
conceput pentru a promova în spațiul public valorile poeziei fără frontiere și 
conceptul de poezie interactivă. La finalul festivalului, poeții participanți vor semna 
un Apel al păcii fără frontiere. 
 Conform actului constitutiv, Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu” are drept 
scop să contribuie la o mai bună cunoaştere a operei marelui nostru scriitor, la 
difuzarea şi afirmarea scrisului său în Europa şi oriunde în lume, ca reprezentant de 
excepţie al literaturii române, la cunoaşterea şi difuzarea literaturii şi culturii 
mondiale în România. 
 Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” ediția 2022 se va desfăşura 
pe parcursul a 4 zile conform Proiectului – Program ANEXA 2 la acest raport, cu 
menţiunea că programul mai poate suferi modificări. 



 

 Prin adresa nr. 63149/28.03.2022, înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova, Fundația Europeană “Mihai Eminescu” Craiova solicită sprijin financiar 
autorității locale în vederea organizării evenimentului Festivalul Mondial de Poezie 
"Mihai Eminescu", ediția a VIII-a, la Craiova, în perioada 17 –  22 iunie 2022. 
Municipiul Craiova, în calitate de partener al evenimentului, a alocat suma de 20.000 
lei, de la bugetul local pentru organizarea manifestărilor din cadrul Festivalului 
Mondial de Poezie "Mihai Eminescu", cuprinzând cheltuieli pentru: Antologia 
Festivalului (traducere și tipărire, trofee speciale pentru premii, marele trofeu Mihai 
Eminescu, etc), materiale publicitare (album personalizat, mape plușate, roll-up, etc).
 Evenimentul a fost prevăzut în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu 
nr. 1607/04.01.2022, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din 
Municipiul Craiova pe parcursul anului 2022 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 
Articolul 203030, iar suma de 20.000 lei necesară organizării evenimentului a fost 
alocată prin HCL nr. 34/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova pentru anul 2022.   
 Ţinând seama de faptul că evenimentul marchează un moment important 
pentru craioveni, de numărul mare de personalități din întreaga lume prezenți la 
Craiova, de anvergura pe care o are prin participanții săi, ceea ce creează o 
oportunitate extraordinară de promovare a municipiului pe plan național și 
internațional, dar și de accesul gratuit al craiovenilor la toate manifestările incluse în 
cadrul festivalului, în conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 7, lit. a) și d), alin. 9, 
lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, în 
conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale, actualizată și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern 
nr.26/2000, privind asociațiile și fundațiile, propunem spre aprobare Consiliului 
Local Municipal următoarele: 
 1. Asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, și Fundația Europeană “Mihai Eminescu” Craiova, în vederea organizării  
Festivalului Mondial de Poezie "Mihai Eminescu", ediția a VIII-a, la Craiova, în 
perioada 17 –  22 iunie 2022, conform contractului prevăzut în Anexa nr. 1, ce face 
parte integrantă din prezentul raport; 
 2.  Programul evenimentului, conform Anexei nr. 2 la prezentul raport;  
 3. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere, în forma prevăzută la Anexa nr. 1 la prezentul raport. 

Şef Serviciu Imagine, 
Marina ANDRONACHE  
 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data: 07.04.2022 
Semnătura: 

Întocmit, 
Expert Daniela CHIROIU 
 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 07.04.2022 
Semnătura: 
 

                                             Control Financiar-Preventiv, 
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                                                                                                               ANEXA NR. 1  
CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr.________/_________2022 

încheiat între: 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA, cu sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Târgului nr. 26, cod 
fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Lia-Olguța 
VASILESCU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare 
PARTENER 

și 
FUNDAȚIA EUROPEANĂ “MIHAI EMINESCU”, cu sediul în judeţul Dolj, 
Municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, bloc N6, ap.7, C.U.I. 8142736, cont  
IBAN  RO 27 RZBR 0000 06 00 18 52 24 45 deschis la Raiffeisen Bank S.A. agenția 
Brazda lui Novac, Craiova, reprezentată legal prin prof. univ. dr. Ion 
DEACONESCU, în calitate de Preşedinte, denumită în continuare 
ORGANIZATOR 
   
Art. 1 - Obiectul contractului: 
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea organizării 
Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2022, ediţia a VIII–a, la Craiova, 
în perioada 17-22 iunie 2022, exclusiv pentru evenimentele organizate în Municipiul 
Craiova, proiect care constă în promovarea culturii românești în lume.  
 
Art. 2 - Durata contractului: 
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la 
îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 
 
Art. 3 - Temeiul juridic:   
Art. 129 alin. 7 lit. a) și d) și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 – privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 
din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată și în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000, privind asociațiile și 
fundațiile; 
HCL     /2022. 
 
Art. 4 -  Principiile aplicabile:  
Principiile  care  stau  la  baza  prezentului  contract sunt principiile legalității,  
egalității, transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, 
imparțialității, continuității şi adaptabilității.  
 



Municipiul Craiova- Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 

   Contract de asociere încheiat cu Fundația Europeană “Mihai Eminescu” 
 

2 
 

Art. 5 -  Obligaţiile părţilor:            
5.1. Fundația Europeană “Mihai Eminescu” se obligă: 
a) Să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 
condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, având ca singur criteriu asumat 
creșterea calității și a impactului public al evenimentului, în limitele de buget ale 
sumei alocate prin HCL    /2022;    
b) Să supravegheze desfășurarea evenimentului, să asigure resursele umane, 
instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare desfăşurării evenimentului;  
c) Să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce priveşte costurile 
evenimentului, altele decât cele de tipul celor prevăzute în prezentul contract și orice 
cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract sau care nu este menționată în 
devizul estimativ, de către Organizator sau de către orice alt terț în legătură cu 
prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;    
d) Să asigure promovarea Evenimentului și a Partenerului prin toate mijloacele 
mass-media, în presa online și pe reţelele de socializare, fără alte cheltuieli din partea 
Partenerului;      
e) Să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul, 
faptul că acesta se desfăşoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova şi 
Consiliul Local Municipal; 
f) Să permită accesul gratuit al craiovenilor la toate manifestările incluse în cadrul 
festivalului; 
g) Să gestioneze în limitele și condițiile legii fondurile primite;  
h) Să asigure respectarea dispozițiilor legislației naționale și internaționale în                   
materia drepturilor de autor și a drepturilor conexe de autor din domeniul specific 
evenimentului, precum și respectarea dispozițiilor legislației achizițiilor publice, în 
situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, 
aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv;      
i) Să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor 
pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terţelor 
persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau 
indirect din manifestările cuprinse în Eveniment. Organizatorul își asumă întreaga 
responsabilitate asupra evenimentului în legătură cu acțiunile, taxele, cheltuielile, 
revendicările și reclamațiile referitoare la accidente, răni ușoare sau mortale sau altele 
provenite sau rezultate prin participarea la eveniment; 
j) Să încheie împreună cu partenerul în maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea 
evenimentului procesul-verbal de recepție al evenimentului și în termen de maximum 
30 de zile de la încheierea procesului-verbal de recepție a Evenimentului să prezinte 
raportul de cheltuieli însoțit de documentele justificative, privind totalitatea 
cheltuielilor efectuate, fără a depăși valoarea contractului. Raportul de cheltuieli 
efectiv realizate conține cheltuieli eligibile (conform programului prezentat în cererea 
de parteneriat, din categoria celor precizate în devizul estimativ de cheltuieli) în 
limitele de buget ale sumei alocate prin HCL    /2022;    
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5.2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă: 
a) Să aloce suma de 20.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind    organizarea 
Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2022, ediţia a VIII-a, exclusiv pe 
teritoriul Municipiului Craiova, care va avea loc în perioada în perioada 17-22 iunie 
2022 și să o achite numai după prezentarea, de către Fundația Europeană “Mihai 
Eminescu” Craiova, a facturii însoțite de documentele justificative privind 
cheltuielile efectuate, conform devizului estimativ anexat. Din suma alocată, conform 
devizului estimativ, vor fi suportate cheltuielile pentru: Antologia Festivalului 
(traducere și tipărire, trofee speciale pentru premii, marele trofeu Mihai Eminescu 
etc.), materiale publicitare (album personalizat, mape plușate, roll-up etc.); 
b) Să faciliteze Organizatorului distribuirea de materiale informative și promoţionale 
pe domeniul public (afişe etc.) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul 
este susţinut de Primăria Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova şi să 
susţină, la rândul său, mediatizarea evenimentului prin mijloacele care îi stau la 
dispoziție (de tipul comunicatelor de presă, informărilor etc.), fără aport financiar 
suplimentar din partea partenerului;    
c) Să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea Evenimentului;  
d) Să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor 
abilitate, în perioada 17-22 iunie 2022;       
e) Să comunice Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii 
Buzeşti” Craiova, Poliţiei Locale Craiova, Poliţiei Municipiului Craiova şi 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” judeţul Dolj, manifestările ce vor 
avea loc în Municipiul Craiova în cadrul Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 
Eminescu” 2022, în vederea sprijinirii cu personal de specialitate şi asigurării de 
asistenţă în perioada desfăşurării evenimentului, conform reglementărilor în vigoare.      
       
Art. 6 -  Modificarea contractului 
1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu 
acordul părților. 
2) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional 
încheiat retroactiv este nul. 
 
 Art. 7 – Încetarea contractului 
1) Prezentul contract de asociere încetează după îndeplinirea tuturor obligațiilor 
contractuale. 
2) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, 
în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de 
a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese. 
 
Art. 8 – Forţa majoră         
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părţile 
fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 48 de ore 
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de la data producerii acestuia.  
 
Art. 9 – Litigii  
Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluţiona pe cale amiabilă şi, dacă 
acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
 
Art. 10 – Dispoziţii finale  
1) Orice comunicare între părți trebuie să fie transmisă în scris. 
2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 
momentul primirii. 
3) Comunicările între părți se vor face la adresele specificate de către părți. 
4) În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de 
corespondență este obligată să notifice de îndată cealaltă parte.  
Prezentul contract conţine un număr de 4 (patru) pagini şi s-a încheiat într-un număr 
de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data 
semnării lui. 
 
Municipiul Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova     
 

 Primar,                    

     Fundația Europeană “Mihai Eminescu” 
                                  
 
                           Preşedinte,    

  Lia-Olguța VASILESCU            Prof. univ. dr. Ion DEACONESCU   
            

                                            
   Direcţia Economico - Financiară,                  
           Daniela MILITARU                                

         
    Control Financiar-Preventiv,                                                               
   Simona Narcisa GHEORGHE                      
  
          Şef Serviciul Imagine,                               
       Marina ANDRONACHE                       
                 
        Avizat pentru legalitate,                        
    Mariana-Denisa MUNTEANU            
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                                                  ANEXA NR. 2 
PROIECT - PROGRAM 

    FESTIVALUL MONDIAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU”  
EDIŢIA  a-VIII-a, CRAIOVA, 17-22 iunie 2022 

 
VINERI, 17 IUNIE 

     Sosirea și cazarea invitaților  
     Cină și prezentare program (la hotelul EUROPECA) 

 
SÂMBĂTĂ, 18 IUNIE 

ORA 10:00 - 11:30 – Muzeul de Artă 
               Ceremonia de deschidere a festivalului  
               Salutul de bun venit al oficialităților locale 
ORA 11:30 – Primire la Consiliul Județean Dolj 
ORA 17:00 – Filarmonica Oltenia 

     Recital poetic internațional 
 

DUMINICĂ, 19 IUNIE 
ORA 10:00 – Biblioteca Județeană „Aristia și Alexandru Aman“ 

          Lansări de cărți în limba română (10 titluri)  
          Acordarea premiilor anuale ale Academiei Internaționale „Mihai Eminescu“  
          Recital poetic internațional 

ORA 18:00 – Parcul Romanescu, Castelul Fermecat 
Meridiane poetice internaționale 
 
                              LUNI, 20 IUNIE 

ORA 11:00 – Primire la Primăria Municipiului Craiova 
ORA 12:00 – Teatrul Național Caracal, Recital poetic internațional 
ORA 19:00 – Vila Jianu, Craiova 

     Recital poetic internațional 
 
                                   MARȚI, 21 IUNIE 

ORA 09:30 – Universitatea de Medicină Craiova 
      Recital poetic internațional 

     Acordarea Marelui Premiu al Festivalului: Trofeul Eminescu 
     Decernarea Coroanei de Aur Mihai Eminescu 
     Decernarea Premiului Special al Festivalului 

ORA 18:30 – Vatra Romană, Recital poetic internațional 
       Semnarea Apelului păcii fără frontiere 
 

MIERCURI, 22 IUNIE 
 – PLECAREA INVITAȚILOR-  
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