MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 6
privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al
Societăţii Române de Televiziune, în vederea organizării semifinalei concursului
Eurovision 2018, în municipiul Craiova
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 22.01.2018;
Având în vedere raportul nr.5210/2018 întocmit de Serviciul Imagine prin care se
propune aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Societăţii
Române de Televiziune, în vederea organizării semifinalei concursului Eurovision 2018,
în municipiul Craiova;
În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Legea nr.41/1994, republicată,
privind organizarea şi funcţionarea SRTv;
În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2
şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică
locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Societăţii
Române de Televiziune (SRTv), prin Serviciul Teritorial de Televiziune Craiova,
în vederea organizării semifinalei concursului Eurovision 2018, în municipiul
Craiova, în data de 4 februarie 2018.
Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 190.379
lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Televiziunea Română, prin Serviciul
Teritorial TVR Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de
parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:
Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine
şi Televiziunea Română - Serviciul Teritorial TVR Craiova vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR.6/2018
CONTRACT DE PARTENERIAT
Nr.________/_________2018
încheiat între:

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Bucureşti,
Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, legal reprezentată de Director General Interimar
Doina Gradea, prin Studioul Teritorial de Televiziune CRAIOVA, înfiinţată în temeiul
Legii nr. 41/1994 modificată, cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 62, cod fiscal
8468440, având contul cu numărul RO58RNCB0134041655850001, deschis la BCR
– Sucursala Craiova, reprezentat prin Anca Elena DINDIRICĂ, coordonator cu
atributii de Director TVR CRAIOVA, numită în continuare SRTv prin Studioul
Teritorial de Televiziune Craiova, în calitate de ORGANIZATOR/
PRODUCĂTOR
şi
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu
sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal
4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în
calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER.
Art. 1 Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea
realizării /organizării, fixării şi radiodifuzarea audio-video și/sau transmiterea în
direct a Semifinalei Selecția Națională Eurovision 2018 Craiova care va avea loc in
data de 04 februarie 2018, in cadrul Teatrului National din Craiova, județul Dolj,
semifinala care va fi transmisă în direct pe TVR 1/TVR Craiova și/sau alte canale
SRTv, în funcție de grila lor de programe, numita în continuare „evenimentul”.
Art. 2 Durata contractului:
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la
data de 05.02.2018.
Art. 3 Temeiul juridic:
Art. 5, alin. 2, Art. 36, alin.7, lit. a, coroborat cu Art. 44, alin. 1 și Art. 45, alin.
2, lit. f, Art. 61, alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și în conformitate cu
prevederile Art.14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,
actualizată și Legea nr. 41/1994, republicată, privind organizarea și funcționarea
SRTv.
HCL nr. /2018

Art. 4 Principiile aplicabile:
Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenţa, iniţiativa,
implicarea, colaborarea, perseverenţa, echitatea, competenţa, responsabilitatea, non
partizanatul şi respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 5 Obligaţiile părţilor:
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE se obligă să:
-

-

-

-

-

-

Realizează, pe cheltuiala sa, fixarea şi radiodifuzarea audio-video si/sau
transmiterea în direct Semifinala Selectia Natională Eurovision 2018
Craiova, ce va avea loc în data de 04 februarie 2018, în incinta Teatrului
National din Craiova, judetul Dolj, cu personalul propriu si mijloacele tehnice
proprii şi îl va difuza integral/secvenţial, inclus/separat, pe canalul TVR 1/
TVR Craiova şi/sau alte canale ale SRTv în funcţie de grila sa de programe;
Asigură suportul de fixare a înregistrării/transmitere în direct şi radiodifuzării
evenimentului (programului);
Asigură montaj simplu şi complex al noii producţii audiovizuale;
Garantează că prin fixare şi prin includerea secvenţială şi/sau alăturare (prin
montaj) nu va aduce atingere intereselor, imaginii nici unei persoane fizice
şi/sau juridice;
Asigură promovarea evenimentului prin realizarea spoturilor de promovare a
evenimentului cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare in materia
audiovizualului si prin difuzarea acestora, după semnarea contractului de
parteneriat, pe canalele TVR Craiova, precum și pe celelalte canale ale TV
Române;
Asigura promovarea Partenerului prin spoturi si a eventualilor sponsori prin
difuzarea de carton de sponsor la finalul transmisiei, carton de sponsor la
spotul de promovare, multumiri verbale in cadrul evenimentului cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare in materia audiovizualului;
Va asigura echipa care să asigure comunicarea si PR-ul evenimentului;
Stabileste calendarul/programul evenimentului, conceptia artistica privind
evenimentul (spectacolul);
Mentioneaza Partenerul in toate comunicarile publice pe durata contractului cu
următorul text: “Parteneri principali ai evenimentului: Primăria
Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal”, cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare in materia audiovizualului;
Este producătorul exclusiv al operei audiovizuale realizate (a programului
/spectacolului realizat) si va detine exclusiv drepturile patrimoniale de autor si
conexe cu privire la aceasta, respectiv a drepturilor de: fixare (inregistrare),
adaptare audiovizuală, difuzare înregistrată (inclusiv redifuzările ulterioare)
integral/ secvenţial, inclus şi/sau separat, retransmitere (prin fir, cablu, fără fir,
prin satelit si prin orice procedee-ex. TV/HD, radio, internet, in reteaua de
telefonie mobila etc.), reproducere permanentă sau temporară, integrala si/sau

-

-

-

-

-

partiala, direct si/sau indirect, prin orice mijloc si sub orice forma, dreptul de
comunicare publică, inclusiv prin internet si telefonie mobila, direct sau
indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea înregistrărilor/programelor
la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice
moment ales în mod individual, de către public (de exemplu internet, în reţeaua
de telefonie mobilă, prin satelit, video, streaming si prin orice mijloace
prevazute de lege etc.), pe toata perioada de protectie legala, pe teritoriul
României şi internaţional, nelimitat ca număr de utilizări, pe toate canalele
TVR, internet, astfel cum aceste drepturi i-au fost cedate prin contractele
individuale încheiate cu titularii de drepturi patrimoniale de autor si conexe.
Părtile stabilesc de comun acord ca SRTv, prin Studioul Teritorial de
Televiziune Craiova, are dreptul exclusiv de a aprecia si/sau a dispune asupra
utilizării şi/sau difuzării sau nedifuzării programului realizat în baza
prezentului contract precum şi asupra canalului TV care va difuza programul în
cauză;
Să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune
condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
Să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea
necesare desfăşurării evenimentului;
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 ascestora care au suferit prejudicii
create direct sau indirect din activităţille cuprinse în eveniment;
Să asigure obtinerea de la toate instituţiile specializate şi de profil, precum
UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA etc.,
a autorizaţiilor şi licenţelor necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să
achite contravaloarea acestora, conform legislaţiei în vigoare;
Să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce priveşte costurile
evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract si orice
cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către
Organizator/Producător sau orice alt tert în legătură cu prezentul eveniment, va
fi suportată în mod exclusiv de către Organizator/Producător;
Să asigure respectarea dispozitiilor legislatiei în materia achizitiilor publice, în
situatia în care natura, specificul si continutul evenimentului respectiv le
impun, această obligatie revenindu-i în mod exclusiv;
Să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit;
Să prezinte factura și decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către
Municipiul Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze
numai după întocmirea procesului-verbal de receptie a evenimentului, în
termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative (privind
cheltuielile efectuate la valoarea contractului).

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă:
-

-

-

-

-

-

Garantează, conform competenţelor legal deţinute şi obiectului său de
activitate că are capacitatea de a-si îndeplini obligatiile care ii revin conform
prezentului contract şi că respectă prevederile legale în vigoare in acest sens;
Să aprobe alocarea sumei de 190.379 lei, pentru decontarea cheltuielilor,
privind organizarea Semifinalei Selectia Natională Eurovision 2018 Craiova, în
data de 4 februarie 2018, care se va desfăşura exclusiv în Municipiul Craiova,
conform HCL nr. .................. si să o achite numai după prezentarea facturii și a
deconturilor justificative si conform devizului estimativ, de către
ORGANIZATOR/PRODUCĂTOR, privind suma alocată, din care vor fi
suportate cheltuielile privind: materiale (decor, amenajare sală), servicii
scenotehnică (scena si accesorii), lumini si accesorii, echipamente sunet
(mixere si accesorii), incinte acustice si monitorizare, microfoane, echipament
redare, echipamente video (sisteme afisare cu LED, sisteme procesare),
personal de specialitate scenotehnica, onorarii juriu, onorarii prezentatori,
onorariu recital, diverse onorarii, cazare concurenti, cazare echipa recital,
cazare echipa CAR 6, cazare echipa CAR sunet, cazare alt personal SRTV,
cazare echipa scenotehnica, aranjamentele florale, diverse alte cheltuieli;
Părţile convin că utilizarea de către Partener a oricărui element de identitate
vizuală a SRTv, prin Studioul Teritorial de Televiziune Craiova, în alte scopuri
şi/sau alte modalităţi decat cele prevăzute în prezentul contract fără acordul
prealabil scris al SRTv prin Studioul Teritorial de Televiziune Craiova (prin
acordul persoanei desemnate în acest sens de SRTv prin Studioul Teritorial de
Televiziune Craiova), precum si neoperarea modificărilor solicitate de SRTv
prin Studioul Teritorial de Televiziune Craiova conform dispozitiilor
prezentului contract, constituie neîndeplinire gravă a obligaţiilor contractuale
de către Partener;
Să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea
evenimentului;
Să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor
abilitate în perioada 02-04 februarie 2018;
Să contribuie la distribuirea de materiale promoţionale (flyere, afişe) prin care
să se facă referire la faptul că evenimentul este susţinut de Municipiul Craiova
prin Consiliul Local Municipal şi să susţină mediatizarea evenimentului prin
mijoacele care îi stau la dispoziție;
Să asigure eliberarea autorizaţiilor de liber acces în zona de desfăşurare a
evenimentului pentru maşinile care transportă logistica necesară desfăşurării
acestuia; Partenerul va elibera, în baza solicitărilor producătorului, autorizaţiile
de transport camioane necesare în orasul Craiova, toate autorizaţiile legale
necesare desfăsurării evenimentului;
Să comunice Serviciului de Ambulanţă, Biroului Rutier Craiova, Grupării de
Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean „Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, Poliţiei
Locale Craiova, Poliţiei Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” judeţul Dolj, manifestările
ce vor avea loc în Municipiul Craiova, în vederea acordării sprijinului prin
asigurarea de asistenţă si personal de specialitate, în perioada desfăşurării
evenimentului.
Art. 6 Forţa majoră
Forţa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte,
părţile fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 48
de ore de la data producerii acestuia.
Art. 7 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. 8 Dispoziţii finale
Dispoziţiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiţionale doar cu
acordul ambelor părţi.
Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părţilor contractante.
Prezentul contract conţine un număr de 3 (trei) 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 Municipal Craiova
Primar,
Mihail GENOIU
Director Executiv,
Direcţia Economico- Financiară,
Lucia ŞTEFAN

Control Financiar-Preventiv,
Sabina SMARANDACHE

Şef Serviciul Imagine,
Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate,
Dan ZORILĂ

SRTV-TVR CRAIOVA
Coordonator cu atributii de Director,
ANCA ELENA DINDIRICA
Coordonator cu atributii de Producator
Executiv
MIRELA GIODEA

Coordonator cu atributii de
Sef Serviciu Tehnic Productie
PETRE BULATA
Coordonator cu atributii de
Sef Serviciu Economic Adm. Marketing
VELICA SCAUNASU

Avocat colaborator
MIHAELA ZARZARA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe NEDELESCU

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.6/2018

PROGRAM – PROIECT
ORGANIZARE
Semifinala Selecția Națională Eurovision Craiova 2018
01-04 februarie 2018

1. Sosire personal de specialitate scenotehnica - personalul de specialitate
scenotehnica va sosi la Craiova in seara zilei de joi 1 februarie 2018 si va intra in
Teatrul National din Craiova in ziua de vineri 2 februarie 2018 pentru instalare
echipamente (scena si accesorii, lumini si accesorii). Echipa TVR (CAR HD, CAR
procesare sunet, ORAD, DSNG) va sosi la Craiova vineri 2 februarie 2018 si va intra
in Teatrul National din Craiova in dupa amiaza zilei de vineri 2 februarie 2018,
pentru amplasamentul camerelor de luat vederi, macara, echipamente de preluare a
semnalelor audio video, cabluri pentru comanda monitoarelor etc.
2. Conferinta de presa - vineri 2 februarie 2018, va avea loc conferinta de presa
sustinuta de reprezentantii TVR (Doina Gradea- Director General SRTV, Cristian
Acatrinei- Serviciul Comunicare Relatii Publice si Protocol, etc.) si de reprezentantii
Primariei Craiova. La conferinta vor participa si ziaristi invitati din presa centrala.
3. Sosire concurenti și personal de specialitate concurs - concurentii care vor
participa la semifinala de la Craiova, prezentatorii si scenaristul show-ului vor sosi
vineri 2 februarie 2018.
4. Repetitii - sambata si duminica vor avea loc repetitii.
5. Sosire invitați - echipa de recital va sosi in Craiova sambata 3 februarie 2018.
6. Semifinala - duminica 4 februarie 2018 va avea loc semifinala, pe parcursul a
2 ore in prime-time, intre orele 21.00 - 23.00 (orele se pot modifica), iar spectacolul
va fi transmis pe mai multe canale ale Televiziunii Române (TVR1, TVR Craiova,
alte canale aparţinând SRTV, dar și pe facebook).
7. Conferinta de presa - la finalul spectacolului va avea loc o conferinta de presa
sustinuta de reprezentantii TVR si ai Primariei Craiova, in care vor fi prezentati
castigatorii semifinalei de la Craiova.
Datele acestui program pot suferi modificari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe NEDELESCU

