
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   

                                 PROIECT   
                    

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al 
Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional 

„Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a, în perioada 12 
aprilie-19 mai 2019 

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

28.03.2019; 
    Având în vedere expunerea de motive nr.49449/2019, rapoartele nr.49450/2019 al 
Serviciului Imagine şi nr.51783/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului 
Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării 
Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a 
XIII-a, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019; 
        În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată și Ordinului Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr.4624/2015 privind Regulamentul unităților care oferă 
activitate extrașcolară; 

   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 Palatului 

Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe 
Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a, în municipiul Craiova, în 
perioada 12 aprilie-19 mai 2019. 

          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 5.000 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 Palatul Copiilor Craiova, în vederea 
organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 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, Serviciul Imagine şi Palatul Copiilor Craiova vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, SECRETAR, 

                Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 49449/12.03.2019      

 
          EXPUNERE DE MOTIVE                                    

  
Palatul Copiilor Craiova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Dolj si Primăria Municipiului Craiova, va organiza în perioada 12 aprilie -19 mai 
2019, cea de-a 13-a ediţie a Concursului internaţional INTERFERENŢE CULTURALE ÎN 
CONTEXT EUROPEAN, concurs cuprins în fiecare an în Calendarul Activităţilor Educative 
Naţionale aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

       Obiectivele specifice ale proiectului au ca scop familiarizarea cu elementele caracteristice 
culturilor diverselor popoare din Uniunea Europeană şi valorificarea acestora în context local și 
european, dezvoltarea de relaţii de colaborare instituţională cu Primaria Craiova, unități de 
învățământ, Palate şi Cluburile Copiilor din ţară şi străinătate, antrenarea unui număr mare de elevi 
de diferite categorii de vârstă şi cu preocupări în diverse domenii de activitate, îmbunătăţirea 
competenţelor acestora în domenii aflate în strânsă legătură cu secţiunile concursului şi promovarea 
copiilor talentaţi, precum şi dezvoltarea spiritului de competiţie în rândul copiilor şi tinerilor din 
Municipiul Craiova, din tara si strainatate participanti la eveniment. 

  In cadrul ediției din acest an vor fi organizate 3 secţiuni cu participare directă:  Majorete, 
Dans modern și Discovering Wonderland, şi 3 secţiuni cu participare indirectă: Cultură şi civilizaţie 
românească şi străină, Locuri magice și Pictura.  
        În conformitate cu prevederile 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 și art. 62, alin.1 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 și Ordinul MECS nr. 4624/2015, 
privind Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară, propunem spre aprobare 
următoarele:  

1. Participarea Municipiului Craiova în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în 
vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 
2019, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 12 aprilie -19 mai 2019; 

2. Alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Craiova, pentru organizarea 
Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-
a, în perioada 12 aprilie -19 mai 2019, de către Palatul Copiilor Craiova, conform 
prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu 
nr.15571/22.01.2019, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din Municipiul 
Craiova pe parcursul anului 2019  - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, Articolul 203030; 

3. Încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, şi Palatul Copiilor Craiova, în vederea susţinerii Concursului 
Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a, în perioada 
12 aprilie -19 mai 2019, conform Contractului de Parteneriat prevăzut în Anexa nr.1, ce face 
parte integrantă din prezentul raport;  

4.4.4.4. Aprobarea programul evenimentului, conform Anexei nr. 2 la prezentul raport;  
    5.  Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat, în 
forma prevăzută la  Anexa 1 la prezentul raport.     

Primar,        Șef Serviciu,  



                                          

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  49450/ 12.03.2019                                                                           

                                                                   Se aprobă, 
                                                                    PRIMAR 

                                                                                       MIHAIL GENOIU 
 
 
                                                                            Pt.  DIRECTOR EXECUTIV  
                DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
                                                                                  DANIELA MILITARU 

 
                                            

RAPORT 
privind aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate de partener al 
Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional 
„Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a la Craiova, în 
perioada 12 aprilie -19 mai 2019 și alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 lei 
în vederea sprijinirii organizării secțiunii de ,,Dans Modern" din cadrul 
evenimentului. 

 

Palatul Copiilor Craiova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj si Primăria Municipiului Craiova, va organiza în 
perioada 12 aprilie -19 mai 2019, cea de-a 13-a ediţie a Concursului internaţional 
INTERFERENŢE CULTURALE ÎN CONTEXT EUROPEAN, concurs cuprins în fiecare 
an în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale aprobat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

 Concursul  are drept scop conştientizarea participanţilor din Municipiul Craiova, 
tara si strainatate, dar și publicului, cu privire la importanţa cunoaşterii tradiţiilor, 
elementelor de artă şi cultură din ţările Uniunii Europene, vizând diverse domenii de 
interes, precum culturi şi civilizaţii românești şi străine, dansuri moderne, gimnastică 
aerobică, pictura şi informatică.  
       Scopul proiectului este acela de a valorifica potentialul copiilor şi tinerilor din 
Craiova, tara si strainatate cu privire la importanţa diversităţii culturale caracteristică 
Uniunii Europene, element generator de toleranţă şi eliminator de discriminare 
culturală.       
        Obiectivele specifice ale proiectului au ca scop familiarizarea cu elementele 
caracteristice culturilor diverselor popoare din Uniunea Europeană şi valorificarea 
acestora în context local și european, dezvoltarea de relaţii de colaborare instituţională 
cu Primaria Craiova, unități de învățământ, Palate şi Cluburile Copiilor din ţară şi 
străinătate, antrenarea unui număr mare de elevi de diferite categorii de vârstă şi cu 
preocupări în diverse domenii de activitate, îmbunătăţirea competenţelor acestora în 
domenii aflate în strânsă legătură cu secţiunile concursului şi promovarea copiilor 
talentaţi, precum şi dezvoltarea spiritului de competiţie în rândul copiilor şi tinerilor 



                                          

din Municipiul Craiova, din tara si strainatate participanti la eveniment. 
In cadrul ediției din acest an vor fi organizate 3 secţiuni cu participare directă:  

Majorete, Dans modern și Discovering Wonderland şi 3 secţiuni cu participare 
indirectă: Cultură şi civilizaţie românească şi străină, Locuri magice și Pictura. La 
festivitatea de premiere vor participa direct toţi concurenţii premiaţi. 

In data de 19 mai, la Centrul Multifunctional din Craiova, vor fi organizate, de 
asemenea, vernisajele sectiunilor cu participare indirecta Pictura, Cultura si civilizatie 
romaneasca si straina si Locuri magice, precum si vernisajul participării indirecte - 
sectiunea DISCOVERING WONDERLAND . 

Conform raportului ediţiei anterioare a concursului, se anticipează o prezenţă a 
concurenţilor, după cum urmează:  

 
Secţiunile cu participare directă  
Număr de participanţi, cu unitatea de învăţământ precizată:  

I. Secţiunea MAJORETE - 150 participanţi: Asociaţia pentru formare Minardo 
Bucureşti, Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti, Palatul Copiilor Slatina, Palatul 
Copiilor Târgu Jiu, Palatul Copiilor Craiova;  

II. Secţiunea DANS MODERN - 400 participanti: Clubul Copiilor sector 1 
Bucuresti, Palatul Copiilor Constanţa, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Palatul 
Copiilor Tg. Jiu,  Clubul Copiilor Deva, Clubul Copiilor Santana, Clubul Copiilor 
Drăgăşani, Palatul Copiilor Adjud, Clubul Copiilor Caracal,  Palatul Copiilor 
Alexandria, Clubul Copiilor Bîrlad, Palatul Copiilor Piteşti, Palatul Copiilor Craiova;  

III. Secţiunea DISCOVERING WONDERLAND - 150 participanţi direcţi: 
Clubul Copiilor sector 1, Bucureşti, Palatul Copiilor Bacău, Palatul Copiilor Pitești, 
Palatul Copiilor Slatina, Clubul Copiilor Roșiorii de Vede, Palatul Copiilor Tg. Jiu, 
Palatul Copiilor Craiova, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Palatul Copiilor 
Constanţa, Palatul Copiilor Rm-Vâlcea, Palatul Copiilor Târgoviște, Palatul Copiilor 
Arad, Palatul Copiilor Sibiu, Palatul Copiilor Oradea, Palatul Copiilor Deva 
 
Secţiunile cu participare indirectă  
Număr de participanţi, şcoli, judeţe: 

I. Secţiunea Cultură și Civilizaţie străină: 150 participanţi, 40 şcoli si Palatele 
Copiilor, 30 judeţe;  

II.  Secţiunea Locuri magice: 150 participanţi, 50 echipaje, 26 judeţe;  
III. Sectiunea Pictura: 250 participanţi, 25 scoli si Palatele Copiilor, 20 judeţe; 
 
La secțiunile cu participare indirecta vor fi participanti din străinătate. 
În urma solicitării Palatului Copiilor Craiova, înregistrată la Primăria 

Municipiului Craiova cu numărul 215860/21.12.2018, s-a propus acordarea sprijinului 
în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context 
European” 2019, ediția a XIII-a, din partea Primăriei Municipiului Craiova şi a 
Consiliului Local Municipal. 

Beneficiile acestui proiect constau în promovarea imaginii Municipiului Craiova 
si a regiunii Oltenia in tara si in strainatate, cresterea interesului copiilor si tinerilor din 
Municipiul Craiova faţă de cultura românească și universală, faţă de dansul modern, 



                                          

gimnastica aerobică, pictura şi arta digitală.  
În calitate de co-organizator al evenimentului, Municipiul Craiova va aloca suma 

de 5.000 lei de la bugetul local pentru organizarea manifestărilor din cadrul 
Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a 
XIII-a, care se vor desfăşura exclusiv pe raza Municipiului Craiova, cuprinzând 
cheltuieli necesare pentru servicii/produse precum: cazare și masă pentru 80 elevi şi 
cadre didactice însoţitoare, diplome, trofee, medalii, materiale de promovare, plachete, 
materiale promoționale etc. şi va pune la dispoziţie spaţiul de desfăşurare al 
evenimentului din data de 20 aprilie 2019, cu titlu gratuit, respectiv Centrul 
Multifuncțional din Craiova. 

Ţinând seama de faptul că acest eveniment marchează un moment important 
pentru tinerii craioveni, în conformitate cu prevederile 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 și art. 62, alin.1 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 și Ordinul MECS nr. 4624/2015, privind 
Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară, propunem spre aprobare 
Consiliului Local Municipal următoarele:            

1.1.1.1. Participarea Municipiului Craiova în calitate de partener al Palatului Copiilor 
Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe 
Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 
12 aprilie -19 mai 2019; 

2.2.2.2. Alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Craiova, pentru 
organizarea Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context 
European” 2019, ediția a XIII-a, în perioada 12 aprilie -19 mai 2019, de către 
Palatul Copiilor Craiova, conform prevederilor cuprinse în Nota de 
fundamentare a Serviciului Imagine cu nr.15571/22.01.2019, privind 
cheltuielile estimative necesare activităţilor din Municipiul Craiova pe 
parcursul anului 2019  - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, Articolul 203030; 

3.3.3.3. Încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Palatul Copiilor Craiova, în 
vederea susţinerii Concursului Internațional „Interferențe Culturale în 
Context European” 2019, ediția a XIII-a, în perioada 12 aprilie -19 mai 2019, 
conform Contractului de Parteneriat prevăzut în Anexa nr.1, ce face parte 
integrantă din prezentul raport;  

4.4.4.4. Aprobarea programului evenimentului, conform Anexei nr. 2 la prezentul 
raport;  

5. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat, în forma prevăzută la  Anexa 1 la prezentul raport.                                                     
             Şef Serviciu Imagine,                                              Serviciul Imagine, 
        Marina ANDRONACHE                                            Daniela CHIROIU 
 
  

Control Financiar Preventiv, 
Elena Marcu 



                                          

     ANEXA NR.1   
CONTRACT DE PARTENERIAT 

Nr.________/_________2019 

încheiat între: 
Palatul Copiilor Craiova, cu sediul în Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.20, CIF 

4941510, cod IBAN RO98TREZ29120E370100XXXX, deschis Trezoreria 
Municipiului Craiova, reprezentată prin Alina-Angela ȚACU, în calitate de Director, 
denumită în continuare ORGANIZATOR,  

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 acordului: 

Asocierea în scopul organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale 
în Context European”, ediția a XIII-a, care va avea loc în perioada 12 aprilie-19 mai 
2019 , la Craiova. 

 
 Art. 2 Durata contractului: 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 
19 mai 2019. 
          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 Ordinul 
MECS nr.4624/2015, privind Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară. 
           HCL nr. ...   /2019 
 

Art. 4 Principii de colaborare: 
 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: 

PALATUL COPIILOR CRAIOVA se obligă: 
a) să realizeze, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019, Concursului Internațional 

„Interferențe Culturale în Context European”, ediția a XIII-a; 
b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 

condiţii, privind siguranța concurenților și a spectatorilor, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare și a Regulamentului competiției; 

c) să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare 
desfăşurării evenimentului; 

d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la 



                                          

faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului 
Craiova şi Consiliul Local Municipal”; 

e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei 
necesare promovării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context 
European”; 

f) 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 activităţile cuprinse în evenimentul „Interferențe Culturale în 
Context European”; 

g) să asigure obţinerea de la instituţiile specializate a autorizaţiilor necesare bunei 
desfăşurări a evenimentului; 

h) să nu implice financiar Primăria Municipiul Craiova în ce priveşte costurile 
evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială 
pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț 
în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către 
Organizator; 

i) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în 
situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, 
aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv;  

j) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit; 
k) să obţină de la UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-

ARGOA  - autorizaţiile necesare pentru desfășurarea evenimentului și să achite 
contravaloarea acestor autorizaţii, conform legislaţiei în vigoare; 

l) să obţină toate celelalte avize şi autorizaţii de la instituţii de profil, în vederea 
desfăşurării în condiţii legale a evenimentului ; 

m) să asigure serviciile medicale de urgență - ambulanță -  pe toată durata 
desfășurării evenimentului; 

n) să prezinte 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 recepție 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: 
a) să aloce suma de 5.000 lei, pentru decontarea cheltuielilor, privind organizarea 

Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European”, ediția a XIII-a, 
în perioada 12 aprilie -19 mai 2019, care se vor desfăşura exclusiv în Municipiul 
Craiova, conform HCL nr................... și să o achite numai după prezentarea 
deconturilor justificative de către Palatul Copiilor Craiova, conform devizului 
estimativ privind suma alocată, din care vor fi suportate cheltuieli legate de servicii / 
produse precum: cazare, masă pentru 80 elevi şi cadre didactice însoţitoare, diplome, 
trofee, medalii, materiale de promovare, plachete, materiale  promoționale etc.;  
     b) să susţină evenimentul pe plan local şi să pună la dispoziţie, cu titlu gratuit,   
spaţiul necesar desfășurării evenimentului din data de 20 aprilie 2019, respectiv Centrul 
Multifuncțional din Craiova; 



                                          

        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 12 aprilie -19 mai 2019 ; 

f) să permită 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;  

i) să comunice Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravu” Dolj, Poliţiei Locale Craiova, 
Poliţiei Municipiului Craiova, manifestările ce vor avea loc, 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, 

Palatul Copiilor Craiova,  
Director, 

Mihail GENOIU Alina-Angela ȚACU 
 
              

           Pt.  Director Executiv, 
      Direcţia Economico- Financiară,                                                                                                           
                  Daniela MILITARU 
 
                  
           Control Financiar-Preventiv, 
          Simona Crenguța RUGEANU 
            

           Şef Serviciul Imagine, 
             Marina ANDRONACHE                      
 
              
            Avizat pentru legalitate, 



                                          

                 Lavinia DEFTA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ANEXA NR.2 
 

PROGRAM  
Concursul Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019,   

ediția a XIII-a, Craiova,  
12 aprilie -19 mai 2019 

 
 

Secţiunile cu participare directă  
 
I   -  MAJORETE - 12-14 aprilie 2019 -  Centrul Multifuncţional Craiova         

 
II -  DANS MODERN - 19 - 21 aprilie 2019 
În cadrul secţiunii DANS MODERN, având în vedere că numeroşi participanţi 

provin din judeţe aflate la mare distanţă de Craiova, se asteapta prezenta unui număr de 
80 elevi şi cadre didactice însoţitoare ce vor avea nevoie de cazare şi masă pe perioada 
desfăşurării concursului, acestia confirmand deja prezența. 
         Desfasurarea secţiunii DANS MODERN: 
                 19 aprilie 2019 
- Sosirea participanţilor ce solicită cazare şi masă 
- 13.30-14.30     - prânzul 
- 19.00-20.30     - cina 
 
                20 aprilie  2019 
- 07.30-08:30 - micul dejun 
- 09.00-9.30 - deschiderea oficială a concursului la Centrul Multifuncţional din Craiova 
- 09.30 - şedinţa tehnică 
- 10.00-14.00 - desfasurarea secţiunii DANS MODERN la Centrul Multifuncţional din 
Craiova  
- 14:30- 15:30 - prânzul participanţilor ce au solicitat cazare 
- 14.30-15.30 - jurizare 
- 16:00-19:00 - vizitarea orașului 
- 19.00-20.30 - cina 
 
                    21 aprilie  2019   
- 07.30-08:30 - micul dejun       
- 09.30-11.00 – premiere 
- 11:00-12:30 - spectacol demonstrativ Palatul Copiilor Craiova 
- 13:00- 14:00 - prânzul participanţilor ce au solicitat cazare 
- 14.30 – plecarea participanţilor 
 

III - DISCOVERING WONDERLAND - 17-19 mai 2019 - Centrul 
Multifuncţional Craiova    

 



                                          

 
 



                                          

     ANEXA NR.1   

CONTRACT DE PARTENERIAT 
Nr.________/_________2019 

încheiat între: 

Palatul Copiilor Craiova, cu sediul în Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.20, CIF 
4941510, cod IBAN RO98TREZ29120E370100XXXX, deschis Trezoreria 
Municipiului Craiova, reprezentată prin Alina-Angela ȚACU, în calitate de Director, 
denumită în continuare ORGANIZATOR,  

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 acordului: 

Asocierea în scopul organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale 
în Context European”, ediția a XIII-a, care va avea loc în perioada 12 aprilie-19 mai 
2019 , la Craiova. 

 
 Art. 2 Durata contractului: 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 
19 mai 2019. 
          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 Ordinul 
MECS nr.4624/2015, privind Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară. 
           HCL nr. ...   /2019 
 

Art. 4 Principii de colaborare: 
 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: 

PALATUL COPIILOR CRAIOVA se obligă: 
a) să realizeze, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019, Concursului Internațional 

„Interferențe Culturale în Context European”, ediția a XIII-a; 
b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 

condiţii, privind siguranța concurenților și a spectatorilor, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare și a Regulamentului competiției; 

c) să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare 
desfăşurării evenimentului; 

d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la 



                                          

faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului 

Craiova şi Consiliul Local Municipal”; 
e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei 

necesare promovării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context 
European”; 

f) 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 activităţile cuprinse în evenimentul „Interferențe Culturale în 

Context European”; 
g) să asigure obţinerea de la instituţiile specializate a autorizaţiilor necesare bunei 

desfăşurări a evenimentului; 
h) să nu implice financiar Primăria Municipiul Craiova în ce priveşte costurile 

evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială 
pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț 
în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către 
Organizator; 

i) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în 
situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, 
aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv;  

j) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit; 
k) să obţină de la UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-

ARGOA  - autorizaţiile necesare pentru desfășurarea evenimentului și să achite 
contravaloarea acestor autorizaţii, conform legislaţiei în vigoare; 

l) să obţină toate celelalte avize şi autorizaţii de la instituţii de profil, în vederea 
desfăşurării în condiţii legale a evenimentului ; 

m) să asigure serviciile medicale de urgență - ambulanță -  pe toată durata 
desfășurării evenimentului; 

n) să prezinte 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 recepție 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: 
a) să aloce suma de 5.000 lei, pentru decontarea cheltuielilor, privind organizarea 

Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European”, ediția a XIII-a, 
în perioada 12 aprilie -19 mai 2019, care se vor desfăşura exclusiv în Municipiul 
Craiova, conform HCL nr................... și să o achite numai după prezentarea 
deconturilor justificative de către Palatul Copiilor Craiova, conform devizului 
estimativ privind suma alocată, din care vor fi suportate cheltuieli legate de servicii / 
produse precum: cazare, masă pentru 80 elevi şi cadre didactice însoţitoare, diplome, 
trofee, medalii, materiale de promovare, plachete, materiale  promoționale etc.;  
     b) să susţină evenimentul pe plan local şi să pună la dispoziţie, cu titlu gratuit,   
spaţiul necesar desfășurării evenimentului din data de 20 aprilie 2019, respectiv Centrul 
Multifuncțional din Craiova; 



                                          

        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 12 aprilie -19 mai 2019 ; 

f) să permită 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;  

i) să comunice Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravu” Dolj, Poliţiei Locale Craiova, 
Poliţiei Municipiului Craiova, manifestările ce vor avea loc, 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, 

Palatul Copiilor Craiova,  
Director, 

Mihail GENOIU Alina-Angela ȚACU 
 

              
           Pt.  Director Executiv, 

      Direcţia Economico- Financiară,                                                                                                           
                  Daniela MILITARU 
 
                  
           Control Financiar-Preventiv, 
          Simona Crenguța RUGEANU 
            

           Şef Serviciul Imagine, 
             Marina ANDRONACHE                      
 
                         Avizat pentru legalitate, 
                 Lavinia DEFTA 
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