
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
           PROIECT 
 

                                            HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Arhiepiscopia Craiovei-
Mitropolia Olteniei, în vederea organizării „Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor 

Ortodocşi 2019, ediţia a VI-a”, în municipiul Craiova 
 

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

29.08.2019; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr.136982/2019, raportul nr.140874/2019 

întocmit de Serviciul Imagine şi raportul de avizare nr.142229/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova și Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia Olteniei, în vederea 
organizării „Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi 2019, ediţia a VI-a”, în 
municipiul Craiova; 

  În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, art.41 alin.1, art.191 alin.1 din Statutul pentru 
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Hotărârii Guvernului nr.53/2008 
privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe 
Române şi Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor;  
       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; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

          Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al 
Arhiepiscopiei Craiovei – Mitropolia Olteniei, în vederea organizării „Întâlnirii 
Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi 2019, ediţia a VI-a”, în municipiul Craiova, 
în perioada 05-08 septembrie 2019.  

          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 235.000 
lei, în vederea organizării manifestărilor artistice incluse în agenda 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 Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia 
Olteniei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, 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 Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia Olteniei vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
 

INIŢIATOR,                  AVIZAT, 
PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU                    Nicoleta MIULESCU 
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  136982 / 06.08.2019      

                                                 Se aprobă 
                                                                                     Primar, 

                                                  Mihail GENOIU 
 
 

          REFERAT DE APROBARE     
              
          Prin adresa numărul 118449/03.07.2019, formulată de către Arhiepiscopia Craiovei, s-
a solicitat sprijinul autoritătii locale în vederea organizării Întâlnirii Internaţionale a 
Tinerilor Ortodoși 2019, ediția a VI-a, la  Craiova, în perioada 5-8 septembrie 2019 și 
alocarea de la bugetul local a sumei de 235.000 lei. Bugetul evenimentului de 235.000 lei 
se compune din 5.000 lei, sumă aprobată prin Nota de fundamentare a Serviciului 
Imagine nr.15571/22.01.2019, conform HCL nr.156/2019, 200.000 lei, sumă din 
același capitol bugetar, reprezentând suma alocată Festivalului DJ-Water Park, care 
nu se va mai realiza, poziția nr. 13 din Nota de fundamentare nr.15571/2019 și 30.000 
lei, suma disponibilă din suplimentarea bugetului Serviciului Imagine la Art. 203030, 
conform Notei de fundamentare nr. 71425/11.04.2019. 
     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. 8, lit a, alin. 9, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ, precum și în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 
din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, Hotărârea 
Guvernului nr. 53/2008, privind statutul Bisericii Ortodoxe Române și Legea nr. 489/2006, 
privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, propunem spre aprobare 
Consiliului Local Municipal proiectul de hotărâre, având ca obiect - participarea 
Municipiului Craiova, în calitate de partener al Arhiepiscopiei Craiovei, în vederea 
organizării Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodoși 2019, ediția a VI-a, la Craiova, 
în perioada 5-8 septembrie 2019 și alocarea sumei de 235.000 lei din bugetul local al 
Municipiului Craiova, pentru organizarea evenimentului, 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, 
conform HCL nr.156/2019, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova, pe anul 2019 și în Nota de fundamentare nr. 71425/11.04.2019.   
                         
 
 
 
                                                                                                Șef Serviciu,  

                           Marina ANDRONACHE  
 

          
                                

       



 
 

      



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 140874 / 13.08.2019                                                                              

                                                                                      Se aprobă 
                                                                                      Primar, 

                                                                                   Mihail GENOIU 
 
 

   Pt. Director Executiv, 
     Direcţia Economico – Financiară 

Daniela MILITARU                                                                                                
 
 

RAPORT 
privind încheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei – Mitropolia 

Olteniei pentru susţinerea implementării proiectului „Întâlnirea 
Internaţională a Tinerilor Ortodocşi (ITO 2019)”, în perioada 5-8 septembrie 2019, 

proiect internaţional, în domeniul social-educaţional-cultural şi religios 
 

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) - Craiova 2019, ediția a VI-a, 
este un eveniment cu participare naţională şi internaţională, care se va desfășura la Craiova, 
în perioada 5-8 septembrie 2019 și care își propune să reunească în orașul nostru 2.500 de 
tineri cu vârsta cuprinsă între 16-35 de ani.   

Organizarea întâlnirii a fost aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române și se alătură întâlnirilor internaționale ale tinerilor ortodocși organizate, în ultimii 
ani, de către Patriarhia Română: la Baia-Mare în anul 2014, la Cluj-Napoca în 2015, la 
București în anul 2016, la Iași în 2017 și la Sibiu în anul 2018. Pentru 2019, s-a decis 
organizarea acestui important eveniment al tinerilor ortodocși în Cetatea Băniei - Reședința 
Mitropolitană a Olteniei.   

Implicarea tinerilor în viața fiecărei societăți este esențială pentru viitorul și dăinuirea 
acesteia, în special în ceea ce privește credința și tradițiile culturale. Valorile insuflate 
tinerilor, atitudinile comportamentale pe care acestea le generează și modelele sugerate pot 
să construiască o societate sănătoasă. Pentru ca tinerii să îmbrățișeze calea constructivă, este 
nevoie de un efort cumulat în direcția conștientizării rostului pe care aceștia îl au înaintea lui 
Dumnezeu și a istoriei. În acest sens, tinerii au nevoie de cadre optime, de întâlniri cu 
specific spiritual și cultural, de activități de formare și informare, de dialoguri care să le 
hrănească mintea și inima. În urma unor astfel de întâlniri, aceștia vor descoperi că 
motivația și mulțumirea își găsesc sursele într-o viață interioară împlinită, care va da roade 
în viața de familie și în activitatea profesională a fiecăruia.  

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) – Craiova 2019, a cărei temă 
este ”Cu toții suntem un Potir: Credință, Nădejde și Dragoste”, dă șansa municipiului 
Craiova să devină, preț de câteva zile, capitală europeană și mondială a tinerilor 
ortodocși. Cetatea Băniei poate fi socotit locul în care se întâlnesc și se descoperă reciproc 
istoria și prezentul, tradiția și înnoirea creștinismului ortodox din „cea mai latină provincie a 
țării”. Inimă vie a trăirilor de peste veacuri, orașul nostru aduce în actualitate o glorioasă 
moștenire de care, în calitate de olteni, suntem dintotdeauna mândri.   

Scopul evenimentului este acela de formare a tinerilor, prin participarea la programe 
educative, spirituale, culturale și artistice, pentru a deveni la rândul lor formatori în 



 

comunitățile din care fac parte. Totodată, se dorește promovarea vieții religioase și culturale 
a Craiovei. Prin prezenţa celor 2500 de tineri, unii dintre ei responsabili cu departamentul de 
tineret din cadrul parohiilor unde activează, se facilitează un schimb de experienţă foarte 
important pentru dezvoltarea ulterioară a activităţilor cu tinerii.   

Întâlnirea va cultiva ideea de voluntariat în rândul tinerilor şi va viza creşterea 
numărului de voluntari în asociaţiile de tineret. Un număr de 550 de voluntari vor dobândi, 
cu ocazia organizării acestui important eveniment de la Craiova, competenţe specifice şi 
abilităţi de coordonare a grupurilor de tineri. Voluntarii formaţi şi implicaţi în acest 
eveniment vor putea să îşi folosească abilităţile dobândite şi în cadrul altor proiecte de 
voluntariat. 

De asemenea, evenimentul va contribui la creşterea nivelului de informare a tinerilor 
cu privire la valorile, tradiţia şi istoria poporului român prin vizitarea muzeelor şi a altor 
obiective culturale şi religioase ale Municipiului Craiova.  

ITO 2019 își propune să ofere tinerilor participanți prilejul cunoașterii și cultivării 
acelor aspecte care țin de identitatea religioasă și culturală a oltenilor, întâlnirea de la 
Craiova dorindu-se a fi o manifestare a tinereții. Mesajul pe care tinerii îl vor transmite este 
mesajul unității, fraternității, comuniunii și al pășirii spre un viitor mai bun, prin credință, 
nădejde și dragoste. Obiectivele specifice ale evenimentului cuprind creşterea nivelului de 
formare și informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale, 
naţionale şi universale, redefinirea conceptului de unitate din perspectiva comuniunii în 
Sfânta Liturghie, conştientizarea că împlinirea în viaţă este legată de virtuţi şi de valori 
spirituale, promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor, participarea la viața spirituală 
a comunității locale, precum și implicarea tinerilor în activităţi de promovare a tradițiilor 
locale.  

Participanții la ITO 2019 vor fi tineri din asociațiile de tineret creștin-ortodoxe, 
studenți teologi şi elevi seminarişti, profesori care predau la liceu/facultate, având vârsta de 
cel mult 35 de ani. Invitații aparțin Arhiepiscopiilor din Patriarhia Română, Bisericii 
Ortodoxe a Poloniei, Bisericii Ortodoxe a Albaniei, Bisericii Ortodoxe din ținuturile cehe și 
din Slovacia, Bisericii Ortodoxe a Ciprului, Bisericii Ortodoxe a Greciei, Patriarhiei 
Ecumenice, Patriarhiei Alexandriei și a Întregii Africi, Patriarhiei Antiohiei și a Întregului 
Orient, Patriarhiei Ierusalimului, Patriarhiei Moscovei și a Întregii Rusii, Patriarhiei Sârbe, 
Patriarhiei Bulgare, Patriarhiei Georgiei, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, 
Austriei și Luxemburgului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, 
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei,  
Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande, Episcopiei Ortodoxe Române a 
Spaniei și Portugaliei, Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Mitropoliei 
Ortodoxe Române a celor 2 Americi, Mitropoliei Basarabiei, Vicariatului Ortodox 
Ucrainean.  

Bugetul total estimat pentru organizarea evenimentului denumit Întâlnirea 
Internațională a Tinerilor Ortodocși 2019 este de aproximativ 1.600.000 lei, conform 
Devizului Estimativ transmis prin solicitarea nr. 1160/27.05.2019. Finanțarea 
evenimentului se va asigura de către Arhiepiscopia Craiovei, Secretariatul de Stat pentru 
Culte, precum și prin intermediul partenerilor și sponsorilor evenimentului: Primăria 
Municipiului Craiova; Consiliul Județean Dolj prin Biblioteca Județeană Alexandru și 
Aristia Aman; Consiliul Județean Gorj; Universitatea din Craiova; Inspectoratul Şcolar 
Județean Dolj; Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române; ISU Dolj. 

Programul evenimentului, conform descrierii transmise de Arhiepiscopia Craiovei – 
Mitropolia Olteniei, include deschiderea oficială ITO 2019 (Piaţa „Mihai Viteazu”) în data 
de 5 septembrie 2019, la care vor lua cuvântul IPS Părinte Mitropolit Irineu, PF Părinte 



 

Patriarh, precum și alte oficialități. Deschiderea întâlnirii cuprinde, alături de prezentarea 
delegaţiilor, și momente muzical-artistice. În data de 6 septembrie 2019, va avea loc la Sala 
Polivalentă din Craiova conferinţa „Unitatea în Duh şi Adevăr", susţinută de IPS Părinte 
Mitropolit Irineu. Programul zilei cuprinde și o procesiune a participanților, care se va 
încheia în Piața ”Mihai Viteazu”, unde se va desfășura un spectacol. În data de 7 septembrie 
2019, va avea loc un concert în Piaţa „Mihai Viteazu”, iar în data de 8 septembrie 2019, 
participanţii se vor deplasa la Mănăstirea Maglavit, unde va avea loc încheierea 
evenimentului printr-o Sfântă şi Dumnezeiască Liturghie. 

Cazarea participanţilor din ţară şi din străinătate se propune a se face, în perioada 05-
08 septembrie 2019, în căminele unităților de învățământ preuniversitar de pe raza 
Municipiului Craiova, pentru care se solicită sprijinul autorității locale. Toate mesele din 
timpul evenimentului vor fi asigurate de către Arhiepiscopia Craiovei și partenerii săi în 
regim de autoservire, printr-o firmă de catering, pe domeniul public al Esplanadei Sălii 
Polivalente din municipiul Craiova. Concertele incluse în programul evenimentului vor avea 
loc strict pe raza municipiului Craiova, în Piața Mihai Viteazu, și vor promova autenticul 
românesc, alternând muzica populară cu cea ușoară. Conferinţa cu tema „Unitatea în Duh şi 
Adevăr. Credinţă, Nădejde, Dragoste”, susţinută de IPS Părinte Mitropolit Irineu, va avea 
loc în Sala Polivalentă din Craiova, în data de 6 septembrie 2019. 

Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocși - Craiova 2019 va fi promovată prin 
intermediul Centrului de Presă Basilica și Doxologia, la nivel naţional, al centrelor 
mitropolitane, al eparhiilor şi al parohiilor, la nivel local şi va fi mediatizată inclusiv prin 
mass-media laică locală și națională. De asemenea, evenimentul va avea site și pagină pe 
Facebook.  

Fiind la a șasea ediţie, la finalul evenimentului, conform tradiţiei, flacăra Întâlnirii se 
va preda organizatorilor ITO 2020.  

Prin adresa numărul 118449/03.07.2019, formulată de către Arhiepiscopia Craiovei, 
s-a solicitat sprijinul autorității locale în vederea organizării în parteneriat cu Municipiul 
Craiova și Consiliul Local Municipal a evenimentului denumit Întâlnirea Internaţională a 
Tinerilor Ortodocși 2019, ediția a VI-a, la Craiova, în perioada 5-8 septembrie 2019 prin 
alocarea de la bugetul local a sumei de 235.000 lei pentru manifestările artistice prevăzute în 
agenda evenimentului de pe raza Municipiului Craiova, asigurarea disponibilității 
esplanadei Stadionului, esplanadei Sălii Polivalente și a spațiului din interiorul acesteia, 
asigurarea serviciilor de salubritate, toalete și curent electric din locațiile prevăzute în 
agenda evenimentului și cazarea tinerilor participanți în căminele unităților de învățământ 
preuniversitar din Craiova, în limita locurilor disponibile. Bugetul de 235.000 lei propus a fi 
alocat evenimentului se compune din 5.000 lei, sumă aprobată prin Nota de fundamentare a 
Serviciului Imagine nr. 15571/22.01.2019, conform HCL nr. 156/2019, 200.000 lei, sumă 
din același capitol bugetar, reprezentând suma alocată Festivalului DJ-Water Park, care nu 
se va mai realiza, poziția nr. 13 din Nota de fundamentare nr. 15571/2019 și 30.000 lei, 
suma disponibilă din suplimentarea bugetului Serviciului Imagine la Art. 203030, conform 
Notei de fundamentare nr. 71425/11.04.2019. 

Suma propusă pentru a fi alocată evenimentului de la bugetul local este necesară 
pentru cheltuieli evenimente artistice de pe raza Municipiului Craiova: Scenotehnică, artiști 
și prezentatori pentru spectacolele din Piața Mihai Viteazu, programate în perioada 05-07 
septembrie 2019 și Scenotehnică pentru Conferință Sala Polivalentă 06 septembrie 2019. 

Ţinând seama de faptul că este pentru prima oară când municipiul Craiova este gazda 
unui eveniment de asemenea anvergură, cu 2.500 de invitați din țară și străinătate (de pe 
toate continentele), că este o oportunitate extraordinară de a ne promova imaginea, tradițiile 
și obiectivele cultural-turistice ale municipiului Craiova atât prin intermediul invitaților cât 



 

și prin mediatizarea ce se va face acestui eveniment, iar craiovenii vor avea acces gratuit la 
evenimentele artistice din Piața Mihai Viteazu incluse în programul evenimentului, în 
conformitate cu prevederile alin. 7, lit. a, d și e, alin. 8, lit a, alin. 9, lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, 
privind finanțele publice locale, actualizată, conform art. 41 alin. 1 și art. 191 alin. 1 din 
Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, HG nr. 53/2008 
privind statutul BOR și Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasă și regimul general 
al cultelor, propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal următoarele: 
            

1. Participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Arhiepiscopiei Craiovei, 
în vederea organizării Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocși 2019, ediția a 
VI-a, la Craiova, în perioada 5-8 septembrie 2019;  

2. Alocarea sumei de 235.000 lei, din bugetul local al Municipiului Craiova, pentru 
organizarea manifestărilor artistice prevăzute în agenda evenimentului Întâlnirii 
Internaţionale a Tinerilor Ortodocși 2019, ediția a VI-a, la Craiova, în perioada 5-8 
septembrie 2019, de către Arhiepiscopia Craiovei – Mitropolia Olteniei, 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, conform HCL nr. 156/2019, privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019 și Nota de fundamentare 
nr. 71425/11.04.2019. Suma de 235.000 lei este necesară pentru artiști, prezentatori, 
scenotehnică, conform deviz estimativ transmis de Arhiepiscopia Craiova. 

3. Punerea la dispoziție de către Primăria Municipiului Craiova a următoarelor spații și 
servicii: Sala Polivalentă, spațiu domeniu public esplanadă Sala Polivalentă și 
Stadionul Ion Oblemenco, salubritate, toalete, curent electric, locuri de cazare pentru 
tinerii participanți în căminele unităților de învățământ preuniversitar din Craiova, în 
limita locurilor disponibile, pentru perioada 05-08 septembrie 2019; 

4. Încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, şi Arhiepiscopia Craiovei, în vederea organizarii Întâlnirii 
Internaţionale a Tinerilor Ortodocși 2019, ediția a VI-a, la Craiova, în perioada 5-8 
septembrie 2019, conform Contractului de Parteneriat prevăzut în Anexa nr.1, ce face 
parte integrantă din prezentul raport;   

5. Aprobarea programului evenimentului, conform Anexei nr. 2 la prezentul raport;  
6. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat, 

în forma prevăzută la Anexa nr. 1 la prezentul raport. 
      
                                            
               Şef Serviciu,                                                           
       Marina ANDRONACHE                                                     

Întocmit, 
Expert Daniela CHIROIU 

       
 

Control Financiar Preventiv, 
Elena MARCU 

 
   

 



Municipiul Craiova- Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 

Contract de parteneriat încheiat cu Arhiepiscopia Craiovei – Mitropolia Olteniei 
 

ANEXA NR.1   
 

CONTRACT DE PARTENERIAT 
Nr.________/_________2019 

 

încheiat între: 
 

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 

 
și 
 
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI – MITROPOLIA OLTENIEI, cu  sediul în 

Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 3, având cod unic de înregistrare 4554378, 
reprezentată prin Înalt Prea Sfinția Sa, Dr. Irineu, dl Popa Ion, Arhiepiscopul Craiovei 
și Mitropolitul Olteniei, denumită în continuare ORGANIZATOR 

 
 Art. 1 Obiectul acordului: 

Asocierea în scopul organizării evenimentului Întâlnirea Internațională a 
Tinerilor Ortodocși – ITO 2019, ediţia a VI–a, care va avea loc în perioada 05-08 
septembrie 2019, la Craiova. 

 
 Art. 2 Durata contractului: 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data 
de 08 septembrie 2019. 
 
          Art. 3  Temeiul juridic    
 Dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. d, lit. e, alin. 7, lit. a, d, e, alin. 9, lit. a și alin. 
8, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și în conformitate 
cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, 
actualizată, HG nr. 53/2008, privind statutul BOR și Legea nr. 489/2006, privind 
libertatea religioasă și regimul general al cultelor. 
          HCL nr. ...   /2019 
 
 Art. 4 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului contract sunt legalității, egalității, 
transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, 
continuității, adaptabilității.  
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 Art. 5 Obligațiile părților: 
 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI se obligă: 
 

a) să realizeze, în perioada 05-08 septembrie 2019, evenimentul Întâlnirea 
Internațională a Tinerilor Ortodocși – ITO 2019, ediţia a VI–a; 

b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 
condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

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

d) să aducă la cunoștința publicului/participanților faptul că “Primăria 

Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal sunt parteneri ai 

evenimentului” astfel: să apară sigla Primăriei și Consiliului Local pe 
materialele de promovare și informare ale evenimentului; să apară sigla 
Primăriei și Consiliului Local pe ecranele de la evenimentele din Piața Mihai 
Viteazu și de la conferința din incinta Sălii Polivalente Craiova; 

e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei 
necesare promovării evenimentului Întâlnirea Internațională a Tinerilor 
Ortodocși – ITO 2019, ediţia a VI–a; 

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 Întâlnirea 
Internațională a Tinerilor Ortodocși – ITO 2019, ediţia a VI–a; 

g) să obţină și să achite, conform legislației în vigoare, autorizaţiile necesare 
pentru desfășurarea Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși – ITO 
2019, ediţia a VI–a de la UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-
SARA, UPFAR-ARGOA; 

h) să asigure obţinerea de la toate instituţiile specializate şi de profil a 
autorizaţiilor şi licenţelor necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să 
achite contravaloarea acestora; 

i) să nu implice financiar Primăria 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; 

j) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în 
situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impun, 
această obligație revenindu-i în mod exclusiv; 

k) să prezinte procesul-verbal de receptie al evenimentului și factura privind suma 
alocată (235.000 lei) de către Municipiul Craiova prin prezentul contract de 
parteneriat pentru serviciile de organizare evenimente artistice din cadrul ITO 
2019, precum și contractul/contractele de achiziție publică pentru aceste 
servicii, urmând ca plata să se realizeze în termen de 30 de zile după 
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întocmirea de către Primăria Craiova a procesului verbal de recepție al 
evenimentului și depunerea de către organizator a documentelor justificative 
(privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului) la Registratura Primăriei 
Municipiului Craiova; 

l) să asigure accesul spectatorilor la concertele din agenda evenimentului în mod 
gratuit. 

            
MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
 

a) să aloce suma de 235.000 lei, din care vor fi suportate de la bugetul local 
cheltuielile pentru evenimentele artistice (Scenotehnică, artiști și prezentatori 
pentru spectacolele din Piața Mihai Viteazu, programate în perioada 05-07 
septembrie 2019, Scenotehnică pentru Conferință Sala Polivalentă 06 
septembrie 2019) numai după depunerea documentelor de către Arhiepiscopia 
Craiovei – Mitropolia Olteniei pentru evenimentul Întâlnirea Internațională a 
Tinerilor Ortodocși – ITO 2019, ediţia a VI–a, în perioada 05-08 septembrie 
2019, privind acțiunile care se vor desfăşura exclusiv pe raza Municipiului 
Craiova. 

b) să pună la dispoziția Arhiepiscopiei Craiova – Mitropolia Olteniei Sala 
Polivalentă, spațiu domeniu public esplanadă Sala Polivalentă și Stadionul Ion 
Oblemenco, salubritate, toalete, curent electric, locuri de cazare pentru tinerii 
participanți în căminele unităților de învățământ preuniversitar din Craiova, în 
limita locurilor disponibile, pentru perioada 05-08 septembrie 2019;  

c) să pună la dispoziţie spaţiul (domeniul public) necesar desfășurării 
evenimentelor artistice din Piaţa „Mihai Viteazu”, în perioada 03-08 
septembrie 2019, Sala Polivalentă în perioada 05-07 septembrie 2019, precum 
și esplanada Sălii Polivalente în perioada 04 – 08 septembrie 2019; 

d) să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea 
evenimentului; 

e) să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor 
abilitate în perioada 05-08 septembrie 2019; 

f) să permită distribuirea de materiale promoţionale (flyere, afişe etc.) prin care să 
se facă referire la faptul că evenimentul este susţinut de Municipiul Craiova 
prin Consiliul Local Municipal; 

g) să asigure eliberarea autorizaţiilor de liber acces în zona de desfăşurare a 
evenimentelor din perioada 03-08 septembrie 2019 pentru maşinile care 
transportă logistica necesară desfăşurării acestuia; 

h) să permită racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică pentru 
spectacolele/evenimentele din perioada 05-07 septembrie 2019, respectiv Piața 
Mihai Viteazu și Sala Polivalentă; 

i) să comunice Biroului Rutier Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Dolj, Poliţiei Locale Craiova şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, 
manifestările ce vor avea loc, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de 
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măsuri de ordine cu 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 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 Municipal Craiova 

Primar, 

Arhiepiscopia Craiovei 
 

Arhiepiscopul Craiovei și 
Mitropolitul Olteniei, 

Mihail GENOIU Î.P.S. Dr. IRINEU, POPA ION 
 
              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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ANEXA NR. 2 
 
 

                                                PROGRAM - proiect 
Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși – ITO 2019, 

Craiova, 05-08 septembrie 2019 
 
 
 

    Joi, 5 septembrie 2019 
12,00 – 17,00 – Primirea şi cazarea participanţilor 
18,00 – Deschiderea oficială ITO 2019 (Piaţa „Mihai Viteazu”) 
 

Desfăşurător: 
Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor  
Luări de cuvânt: IPS Părinte Mitropolit Irineu, PF Părinte Patirarh, 
Ministru Secretar de Stat, Preşedinte CJ, Primar, etc 
Momente artistice, artişti şi grupuri  
Imnul ITO 
Prezentarea delegaţiilor 
 

Vineri, 6 septembrie 2019 
8,00 – Micul dejun 
9,00 – Rugăciunea de dimineaţă 
10,00 – Workshop-uri în şcoli 
12,30 – Prânzul 
14,00 – Timp liber (Vizitarea centrului Craiovei) 
16,30 – Conferinţa: „Unitatea în Duh şi Adevăr. Credinţă, Nădejde, Dragoste” (la 
Sala Polivalentă din Craiova, susţinută de IPS Părinte Mitropolit Irineu) 
18,00 – Cină 
19,00 – Procesiunea „Credinţă, Nădejde, Dragoste” (Sala Polivalentă – Biserica 
„Sfântul Arhid. Ştefan”, Ciupercă, Catedrala Mitropolitană, Biserica Sf. Gheorghe 
Vechi, Universitatea din Craiova, Piața ”Mihai Viteazu”) 
21,00 – Concert de muzică populară (în Piaţa „Mihai Viteazu”)  
 

Sâmbătă, 7 septembrie 2019 
  8,00 – Micul dejun 
  9,00 – Rugăciunea de dimineaţă (biserici) 
10,30 – Activităţi recreative – Vizitarea grădinilor Craiovei/muzee  
13,30 – Prânzul 
15,00 – Ateliere/Expoziţii/Program la dispoziția participanților 
19,00 – Cina 
20,00 – Concert de muzică ușoară în Piaţa „Mihai Viteazu” 
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Duminică, 8 septembrie 2019 
  7,00 – Deplasare cu autocarele pe ruta Craiova-Maglavit 
  9,00 – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie (Mănăstirea Maglavit); 
 12,00 – Încheierea Evenimentului 
 







 
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 
 
 
 

 
 

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși  
Craiova, 5-8 septembrie 2019 

 
 
 
 

 
CONCEPTUL EVENIMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Craiova - 2018 
 



 
 

I. INTRODUCERE 
 
Acest concept descrie Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) - 

Craiova 2019, eveniment cu participare naţională şi internaţională, care se va 
desfășura în perioada 5-8 septembrie 2019 la Craiova. Organizarea întâlnirii a fost 
analizată și aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința 
de lucru din 25 octombrie 2018, cu nr. 10.993/29.10.2018. 

Evenimentul se dorește a fi unul de amploare, cu caracter naţional şi 
internaţional, propunându-și să reunească la Craiova 2.500 de tineri cu vârsta 
cuprinsă între 16-35 de ani. Întâlnirea se alătură celorlalte întâlniri internaționale a 
tinerilor ortodocși organizate în Patriarhia Română, în anul 2014, la Baia-Mare, în 
anul 2015, la Cluj-Napoca, în anul 2016, la București, în anul 2017, la Iași și în anul 
2018, la Sibiu.   
 

II. DESCRIEREA EVENIMENTULUI 
 
1. Argument  

 
Implicarea tinerilor în viața fiecărei societăți este esențială deoarece privește 

însăși viitorul și dăinuirea acesteia, cu tot ceea ce are ea mai propriu, mai bun: 
credință, tradiții, valori culturale. Valorile insuflate tinerilor, atitudinile 
comportamentale pe care acestea le generează și modelele sugerate pot să 
construiască o societate (prin implicare, inițiativă, voluntariat, interes cultural etc.) 
sau să risipească eforturi deja realizate. Pentru ca tinerii să îmbrățișeze calea 
constructivă, este nevoie de un efort cumulat în direcția conștientizării rostului pe 
care aceștia îl au înaintea lui Dumnezeu și a istoriei. În acest sens, tinerii au nevoie de 
cadre optime, de întâlniri cu specific spiritual și cultural, de activități de formare și 
informare, de dialoguri care să le hrănească mintea și inima. În urma unor astfel de 
întâlniri, aceștia vor descoperi că motivația și mulțumirea își găsesc sursele într-o 
viață interioară împlinită, care va da roade în viața de familie și în activitatea 
profesională a fiecăruia. În definitiv, sensul tinereții ne este descoperit de către 
Hristos Iisus, Mântuitorul lumii. În dialogul cu tânărul bogat, „Iisus, privind la el cu 

dragoste, i-a zis: Un lucru îți mai lipsește: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei 
avea comoară în cer; și apoi, luând crucea, vino și urmează Mie” (Marcu 10, 21).    

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși la Craiova își dorește să exprime 
sentimentul unității în Ortodoxie. Trăită ca experiență spirituală prin participarea la 
Sfânta Liturghie de către milioane de oameni la nivel mondial, Ortodoxia se 
manifestă ca viață comunitară în Iisus Hristos, Potirul dragostei veșnice, dincolo de 
distanțe fizice, de  granițe culturale și de limbă. Conștiința apartenenței la familia 
creștinilor ortodocși, și, implicit la întregul tezaur de valori spirituale acumulate și 



păstrate în decursul veacurilor, reprezintă pentru tineri o inestimabilă sursă de 
inspirație pentru prezent și viitor. La aceste valori pot face apel ori de câte ori situația 
o cere și își pot călăuzi viața în acord cu ele. Tot ele sunt și cele care deschid căi de 
comuniune către ceilalți semeni creștini, de alte confesiuni, și chiar către persoane de 
alte religii, în spiritul dragostei creștine. Sentimentul unității în Ortodoxie se 
deschide și dă naștere sentimentului unității în Hristos. 

În acest sens, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși din septembrie 2019, 
aflată la ediția a VI-a, dă șansa orașului Craiova să devină preț de câteva zile capitală 
europeană și mondială a tinerilor ortodocși. Oraș istoric, vatră a castrului roman 
Pelendava, Craiova este atestată documentar în hrisovul domnitorului Laiotă 
Basarab, datat la 1 iunie 1475. Cetatea Băniei poate fi socotit locul în care se întâlnesc 
și se descoperă reciproc istoria și prezentul, tradiția și înnoirea creștinismului 
ortodox din „cea mai latină provincie a țării”. Inimă vie a trăirilor de peste veacuri, 
orașul nostru aduce în actualitate o glorioasă moștenire de care, în calitate de olteni, 
suntem dintotdeauna mândri.  

Viața religioasă și culturală a orașului este însuflețită de o frumoasă salbă de 
mănăstiri și biserici, de construcții boierești și de patrimoniu național, vestite în toată 
țara pentru impresionanta lor istorie. Ele vorbesc tinerilor de astăzi despre Basarabi, 
Brâncoveni și Craiovești, despre Obedeni, Otetelișeni și Argetoieni, moștenire 
culturală a Craiovei de astăzi. Aici s-au născut sau au fost educați cei care aveau să 
devină oameni importanți pentru regiunea Olteniei și apoi să ne reprezinte la nivel 
național. Printre personalitățile importante, nu putem să uităm de Marele Ban Mihai 
Viteazul, de pandurul Tudor Vladimirescu, de Ioan Maiorescu, Gheorghe Magheru, 
Costache Maiorescu, Gheorghe Bibescu, Barbu Știrbei, Gheorghe Chițu, Theodor 
Aman, Nicolae Romanescu, Petrache Poenaru, Nicolae Titulescu, Constantin 
Brâncuși, Alexandru Macedonski, Marin Sorescu, Adrian Păunescu și mulți alții.  
 Craiova este astăzi Reședința Mitropolitană a Olteniei. Cu o istorie de apreciat, 
Scaunul Vlădicesc din Bănie a dat Bisericii Ortodoxe Române ierarhi de seamă, 
iubitori de neam și de țară. Amintim pe Sfântul Calinic de la Cernica, pe Nifon 
Criveanu, Firmilian Marin sau Nestor Vornicescu. Un simbol al comunității ortodoxe 
românești din Craiova îl reprezintă Catedrala Mitropolitană cu hramul „Sf. Mc. 
Dimitrie”, ocrotitorul spiritual al orașului și al tuturor craiovenilor, precum și 
Biserica închinată Maicii Domnului, cunoscută sub denumirea de Biserica Madona 
Dudu, cea mai mare biserică a orașului. De asemenea, există o legătură deosebit de 
importantă între orașul craiovenilor și marea mănăstire a Maglavitului, unde se 
odihnește Petrache Lupu – omul lui Dumnezeu. „Poveștile despre Petrache Lupu și 
locul în care acestuia i s-a arătat Dumnezeu sunt nesfârșite. Poate cel mai simplu este 
să mergi acolo. Să vezi locul din pădure, numit „la buturugi”, unde „Moșul” s-a 
arătat, sau la salcia de care El s-a sprijinit și de-atunci picură apă tămăduitoare din 
ea”.  

ITO 2019 își propune să ofere tinerilor participanți prilejul cunoașterii și 
cultivării acelor aspecte care țin de identitatea religioasă și culturală a oltenilor. Cu 
alte cuvinte, întâlnirea de la Craiova din septembrie 2019 se dorește a fi o manifestare 



a tinereții. Mesajul pe care tinerii îl vor transmite este mesajul unității, fraternității, 
comuniunii și împreună-pășirii spre un viitor mai bun, prin credință, nădejde și 
dragoste.  

 
2. Tema:  
 
”Cu toții suntem un Potir: Credință, Nădejde și Dragoste”    
 
3. Scop: 

 
Scopul evenimentului este acela de formare a tinerilor, prin participarea la 

programe educative, spirituale, culturale și artistice, pentru a deveni la rândul lor 
formatori în comunitățile din care fac parte. Totodată, se dorește promovarea vieții 
religioase și culturale a Craiovei.  

 
4. Obiective specifice 

 
- creşterea nivelului de formare și informare a tinerilor cu privire la valorile 

tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale, naţionale şi universale; 
- redefinirea conceptului de unitate din perspectiva comuniunii în Sfânta 

Liturghie, unde ne întâlnim cu Hristos prin împărtășirea din potirul dragostei; 
- conştientizarea că împlinirea în viaţă este legată de virtuţi şi de valori 

spirituale;  
- promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor; 
- participarea la viața spirituală a comunității locale; 
- implicarea tinerilor în activităţi de promovare a tradițiilor locale.  
 
III. ASPECTE ORGANIZATORICE 

 
 Președinte: ÎPS Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei și 
Mitropolitul Olteniei 
  

1. Echipa de realizare a conceptului: 
 

- Pr. Adrian Trifu - Consilier administrativ-bisericesc 
- Pr. Adrian Stănulică - Consilier Social 
- Prof. Doru Marcu - Biroul de Activități cu Tineretul și de Catehizare 

 

2. Echipa de implementare și organizare: 
 

a. Coordonatori: Pr. Adrian Trifu;  
b. Secretar: Prof. Doru Marcu; 



c. Purtător de cuvânt: Pr. Lect. Univ. Dr. Ioniță Apostolache 
d.  Membri: 

- Pr. Grigorie Vulcănescu - Consilier Cultural 
- Pr. Adrian Stănulică - Consilier Social 
- Pr. Daniel Achim - Consilier Silvic 
- Arhidiac. Viorel Ghencea - Consilier Economic 
- Pr. Florin Popescu - Secretar eparhial 
- Arhim. Vladimir Dărângă - Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane 
- Prof. Dr. Iuliana Gheorghe - Inspector Învățământ al ISJ Dolj 
- Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan - Decanul Facultății de Teologie, 

Craiova 
- Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Boldișor - Facultatea de Teologie, Craiova 
- Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Resceanu – Facultatea de Teologie, Craiova 
- Diac. Lect. Univ. Dr. Mihai Ciurea - Facultatea de Teologie, Craiova 
- Diac. Lect. Univ. Dr. Lucian Bot - Facultatea de Teologie, Craiova 
- Cristina Stamatoiu - Director al Fundației Cuvântul care zidește 
- Pr. Scorbură Mihai - Paraclisul Mitropolitan Sf. Gheorghe Vechi 
- Pr. Viorel Vlăducu - Parohia Ziua Crucii 
- Pr. Mihalache Șuncă - Parohia Albeni 
- Pr. Cosmin Stoenoiu - Parohia Rovinari 
- Mihai Popescu - Președinte ASCOR Craiova 
- Părinții protoierei din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.  
 

 

3. Participanţi 
 

3.1 Criterii de selecție a participanților  
 

Eparhiile sunt responsabile de selectarea atentă a tinerilor şi, în mod special, 
de relaţia cu tinerii sub 18 ani. Fiecare grup va avea un responsabil, ajutat de 4 
asistenţi (un asistent la 10 participanţi). Selectarea participanţilor se va face după 
următoarele criterii:  

- tineri ortodocși, băieţi și fete, cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, 
responsabili cu activitatea de tineret la nivelul parohiilor, cu experiență de minimum 
2 ani în structurile parohiale; 

- tinerii între 16-18 ani (maximum 20% din totalul grupului) vor fi selectaţi 
numai cu acordul scris al părinţilor; 

- tineri activi în asociațiile de tineret creștin-ortodoxe; 

- studenți teologi şi elevi seminarişti (nu mai mult de 10% din totalul grupului); 



- profesori care predau la liceu/facultate, având vârsta de cel mult 35 de ani. 

 
3.2 Criterii de selecţie a voluntarilor (din județul Dolj și Gorj) 

 
- profesori de Religie, diaconi, preoţi; 
- tineri ortodocsi, băieti și fete, cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani (între 16-

18 ani, numai cu acordul scris al părinţilor); 
- tineri activi în asociațiile de tineret creștin-ortodoxe; 

- studenți teologi şi elevi seminarişti. 

 

3.3 Grupurile participante (din ţară şi din străinătate) 
 

- invitaţi din judeţele din ţară: 40 tineri/judeţ X 40 judeţe =  1.600 participanți; 

- invitaţi din Bisericile Ortodoxe surori (13 biserici X 10 tineri) = 130 participanți 

+ 13 delegați 

- invitaţi din eparhiile ortodoxe române din diaspora (11 eparhii X 10 tineri) = 

110 participanți; 

- Mitropolia Basarabiei: 75 participanți; 

- 585 voluntari din județele Dolj și Gorj. 

 

TOTAL: 2.500 tineri 

 
Pentru o mai bună interrelaționare și pentru a oferi invitaților străini 

posibilitatea de a cunoaște tinerii români, dar și pentru tinerii din țară de a putea 
discuta cu cei din alte țări, grupurile vor fi alcătuite, în ordinea dipticelor, după 
următorul principiu: 1-2 grupuri din Biserici Ortodoxe surori; 1 grup al românilor 
din diaspora; 2-6 grupuri din țară. 

 
Nr. 

grup 
 Provenienţa Nr. 

partici- 
panţi 

Coordonator Locul 
de 

cazare 

Şcoala la 
care  este 
arondat 
grupul 

 

A  

175 
tineri 

1 A.1. Patriarhia Ecumenică 10 tineri    
2 A.2. Biserica Ortodoxă a Poloniei 10 tineri    
3 A.3. Mitropolia Basarabiei 75 tineri    
4 A.4. Arhiepiscopia Bucureștilor - 

Mun. București 
40 tineri    

5 A.5. Arhiepiscopia Râmnicului: jud. Vâlcea 40 tineri    
 
 

6 B.1. Patriarhia Alexandriei și a Întregii Africi 10 tineri    
7 B.2. Biserica Ortodoxă a Albaniei 10 tineri    



B 

 
190 

tineri 

8 B.3. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Germaniei, Austriei și Luxemburgului 

10 tineri    

9 B.4. Arhiepiscopia Iașilor: jud. Iaşi 40 tineri    
10 B.5. Arhiepiscopia Iașilor: jud. Botoşani 40 tineri    
11 B.6. Arhiepiscopia Iașilor: jud. Neamţ 40 tineri    
12 B.7. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: 

jud. Bacău 
40 tineri    

 
 
 

C 

 
190 

tineri 

13 C.1. Patriarhia Antiohiei și a Întregului 
Orient 

10 tineri    

14 C.2. Biserica Ortodoxă din ținuturile cehe și 
din Slovacia 

10 tineri    

15 C.3. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Europei Occidentale 

10 tineri    

16 C.4. Arhiepiscopia Bucureștilor – 
Jud. Ilfov 

40 tineri    

17 C.5. Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei: jud. 
Buzău 

40 tineri    

18 C.6. Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei: jud. 
Vrancea 

40 tineri    

19 C.7. Episcopia Severinului și Strehaiei: jud. 
Mehedinţi 

40 tineri    

 
 
 
 

D 

 
190 

tineri 
 

20 D.1. Patriarhia Ierusalimului 10 tineri    
21 D.2. Mitropolia Ortodoxă Română a celor 2 

Americi 
20 tineri    

22 D.3. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului: jud. Cluj-Napoca 

40 tineri    

23 D.4. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului: jud. Bistriţa-Năsăud 

40 tineri    

24 D.5. Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului: 
jud. Argeş 

40 tineri    

25 D.6. Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei: 
jud. Bihor 

40 tineri    

 

   
E 

 
220 

tineri 

26 E.1. Patriarhia Moscovei și a Întregii Rusii 10 tineri    
27 E.2. Episcopia Daciei Felix 10 tineri    
28 E.3. Arhiepiscopia Sibiului: jud. Sibiu 40 tineri    
29 E.4. Arhiepiscopia Sibiului: Jud. Brașov 40 tineri    
30 E.5. Arhiepiscopia Dunării de Jos: jud. 

Galaţi 
40 tineri    

31 E.6. Arhiepiscopia Dunării de Jos: jud. Brăila 40 tineri    
32 E.7. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor: jud. 

Călăraşi 
40 tineri    

 

F 

 
180 

tineri 

33 F.1. Patriarhia Sârbă 10 tineri    
34 F.2. Episcopia Ortodoxă Română din 

Ungaria 
10 tineri    

35 F.3. Arhiepiscopia Timișoarei: jud. Timiş 40 tineri    
36 F.4. Arhiepiscopia Aradului: jud. Arad 40 tineri    
37 F.5. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor: jud. 

Ialomiţa 
40 tineri    

38 F.6. Arhiepiscopia Bucureștilor – 
Jud. Prahova 

40 tineri    



 
 
 
 
 

G 

 
190 

tineri 

39 G.1. Patriarhia Bulgară 10 tineri    
40 G.2. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei 10 tineri    
41 G.3. Arhiepiscopia Târgoviștei: jud. 

Dâmboviţa 
40 tineri    

42 G.4. Episcopia Ortodoxă Română a 
Maramureșului și Sătmarului: jud. Satu-
Mare 

40 tineri    

43 G.5. Episcopia Ortodoxă Română a 
Maramureșului și Sătmarului: jud. 
Maramureş 

40 tineri    

44 G.6. Episcopia Alexandriei şi 
Teleormanului: jud. Teleorman 

40 tineri    

45 G.7. Vicariatul Ortodox Ucrainean 10 tineri    
 
 
 

H 

 
220 

tineri 

46 H.1. Patriarhia Georgiei 10 tineri    
47 H.2. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei 

și Portugaliei 
10 tineri    

48 H.3. Arhiepiscopia Tomisului: jud. 
Constanţa 

40 tineri    

49 H.4. Episcopia Covasnei şi Harghitei: jud. 
Covasna 

40 tineri    

50 H.5. Episcopia Covasnei şi Harghitei: jud. 
Harghita 

40 tineri    

51 H.6. Episcopia Giurgiului: jud. Giurgiu 40 tineri    

52 H.7. Episcopia Slatinei și Romanaților: jud. 
Olt 

40 tineri    

 
 

I  

180 
tineri 

53 I.1. Biserica Ortodoxă a Ciprului 10 tineri    
54 I.2. Episcopia Ortodoxă Română a Europei 

de Nord 
10 tineri    

55 I.3. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților: jud. 
Suceava 

40 tineri    

56 I.4. Episcopia Hușilor: jud. Vaslui 40 tineri    
57 I.5. Episcopia Tulcii: jud. Tulcea 40 tineri    
58 I.6. Episcopia Sălajului: jud. Sălaj 40 tineri    

 
 

J 

180 
tineri 
 

59 J.1. Biserica Ortodoxă a Greciei 10 tineri    
60 J.2. Episcopia Ortodoxă Română a Australiei 

şi Noii Zeelande 
10 tineri    

61 J.3. Arhiepiscopia Alba Iuliei: jud. Alba 40 tineri    
62 J.4. Arhiepiscopia Alba Iuliei: jud. Mureş 40 tineri    
63 J.5. Episcopia Caransebeșului: jud. Caraş-

Severin 
40 tineri    

64 J.6. Episcopia Devei și Hunedoarei: jud. 
Hunedoara 

40 tineri    

 
3.4 Atribuțiile responsabilului de grup (din ţară) 

 
Fiecare grup va avea un responsabil, de preferat cleric, desemnat de către 

ierarhul locului, și care va avea următoarele atribuții: 

- selectarea atentă a tinerilor, conform criteriilor din prezentul concept; 



- va desemna 4 asistenţi din grupul pe care îl conduce; 

- va transmite datele participanților din grupul său către organizatori; 

- va păstra legătura cu persoana desemnată din partea organizatorilor; 

- va contacta coordonatorul de grup desemnat de către organizatori în grija 

căruia va fi pe toata perioada evenimentului. 

Asistenţii de grup îndeplinesc toate celelalte sarcini trasate de către responsabilul 

grupului. 

 

4. Cazare: 

 

- Căminele liceale; 

- Căminele studențești; 

 

5. Unități de învățământ 

 

          Colegiile, liceele și școlile din centrul municipiului Craiova 

 

Article I. Mediatizare 
 

Impactul evenimentului depinde şi de mediatizarea lui. Pentru a evidenția 

importanţa pe care Biserica o acordă tinerilor, evenimentul va fi mediatizat prin 

Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, prin site-ul evenimentului şi prin 

intermediul reţelelor de socializare. La acestea, în funcţie de disponibilitate, se pot 

adăuga şi alţi parteneri media din presa locală şi centrală.  

 

Se vor realiza: 

a) Materiale promoţionale: spoturi video şi audio cu tinerii implicaţi, 

personalităţi, artişti; materiale foto şi video din timpul sesiunilor de formare; 

articole de presă; afişe; bannere; imnul Întâlnirii; 

Se va lua legătura cu autorităţile locale din Dolj şi Gorj pentru a obţine accesul 

la spaţiile publicitare de la şosea, din staţiile de autobuz etc. 



b) Site-ul evenimentului: www.ito2019.ro 

c) Pagină de Facebook: Aceasta este realizată de membrii echipei de 

implementare a proiecului. Un grup restrâns de voluntari vor primi calitatea 

de editor al paginii de Facebook, astfel încât activitatea în mediul online să fie 

constantă şi susţinută.  

 

Article II.  Logistică 

 

a. Voluntarii 

Voluntarii vor fi selectaţi conform criteriilor din prezentul concept.  

Se vor organiza cursuri de formare pentru cei 120 de voluntari care vor fi 

implicați în acțiunea de moderare a dezbaterilor din cadrul evenimentului. 

Moderatorii dezbaterilor vor fi împărțiți în două grupe de lucru. Cursul pentru 

fiecare grupă se va desfășura în două module, fiecare a câte trei ore. Pe parcursul 

acestora, voluntarilor li se va prezenta conceptul evenimentului, importanța 

voluntariatului în Biserică, tematica și structura dezbaterilor.  

Pentru celelalte categorii de voluntari se vor organiza sesiuni de formare prin 

intermediul cărora aceştia vor fi familiarizaţi cu prezentul concept şi cu rolul pe care 

îl vor avea în desfăşurarea evenimentului. 

Voluntarii vor fi cooptaţi prin intermediul: 

1. asociaţiilor de tineret; 

2. departamentelor de tineret ale parohiilor; 

3. asociaţiilor studenţeşti din Craiova; 

4. liceelor din municipiul Craiova, județul Dolj și, eventual, din județul 

Gorj. 

 

Celor 585 de voluntari le vor fi atribuite responsabilităţi, după cum urmează: 

- 192 de voluntari pentru grupuri (fiecare grup mic va avea 3 voluntari: 64 X 

3=192). Aceştia vor avea atribuţii de orientare, îndrumare şi relaţionare a grupului, 

sub directa supraveghere a coordonatorului de grup. Pentru grupurile din Bisericile 

Ortodoxe surori vor fi identificaţi voluntarii care cunosc o limbă străină de circulaţie 

internaţională (engleză, germană, franceză etc.) sau limba țării respective (ex. limba 

greacă nouă pentru delegaţia din Biserica Ortodoxă a Greciei); 



- 134 de voluntari în spațiile de cazare cu atribuţii în primirea şi cazarea 

grupului, înmânarea materialelor întâlnirii, distribuirea micului-dejun în caz de 

nevoie; 

- 120 de voluntari moderatori pentru dezbaterile pe grupe (câte un 

moderator pentru fiecare clasă şi un moderator suplinitor pentru fiecare şcoală), cu 

aptitudini de comunicare şi de gestionare a unui grup de tineri.  

- 50 de voluntari pentru şcolile unde vor avea loc dezbaterile pe grupe ; 

- 70 de voluntari pentru distribuirea/servirea mesei şi colectarea deşeurilor; 

- 19 de voluntari pentru organizarea conferinţei: amenajarea spaţiului, 

orientarea grupurilor. 

La finalul evenimentului, voluntarii vor primi un certificat de voluntariat și, 

eventual, un premiu/recompensă.  

 

b. Cazarea 

 

Cazarea participanţilor din ţară şi din străinătate se va face în cămine liceale și 

cămine studențești. Fiecare cămin va avea un coordonator, ajutat de 10 voluntari. La 

cazare, toţi tinerii vor primi materialele întâlnirii (tricouri, ecuson, caiet etc.) şi cheia 

camerei în care vor fi cazaţi, care va rămâne pe tot parcursul şederii la recepţia 

căminului, pe care o vor asigura voluntarii.  

 

c. Masa 

 

Toate mesele vor fi asigurate în regim de autoservire, printr-o firmă de 

catering. 

 

d. Unităţile şcolare 

 

În fiecare unitate de învăţământ se vor amenaja clase de dezbateri, numerotate 

cu cifre de la 1 la 10. La intrarea în şcoală se vor pregăti bileţele cu numerele claselor, 

astfel încât în fiecare clasă să fie repartizaţi maximum 20 de tineri. 

Fiecare unitate de învăţământ va avea un coordonator (de preferat, profesorul 

de Religie), câte un moderator pentru fiecare clasă de dezbateri şi 5 voluntari 

(amenajarea sălilor de clasă, primirea grupurilor, repartizarea în săli, etc.).  

 

e. Obiectivele turistice 

 



Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dimitrie”, Biserica Madona Dudu, Muzeul 

de Artă, Muzeul de Istorie, Grădina Botanică, Muzeul de Științe ale Naturii etc.                                                         

 

f. Prezentatorii 

 

Prezentatorii Spectacolului de deschidere a evenimentului vor fi selectați 

dintre persoane de o înaltă ținută morală, bine ancorați în viața bisericească și a 

tinerilor. 

 

g. Concertul / Concertele 

 

Vor avea loc în Piața Mihai Viteazul (Prefectură). Concertele vor promova 

autenticul românesc, alternând muzica populară cu cea ușoară. Artiștii invitați vor 

aborda un repertoriu potrivit profilului evenimentului. 

 

h. Conferinţa 

 

Conferinţa va avea loc în Sala Polivalentă, lângă Stadionul Municipal „Ion 

Oblemenco”.  

 

i. Materialele Întâlnirii 

- Tricoul: câte două tricouri pentru fiecare participant. Se va stabili 
culoarea și printul; 

- Ecusonul va asigura: accesul în spațiile de servire a mesei; intrarea la 
obiectivele turistice; pentru transportul în comun, se va încheia un protocol cu 
RATC, Muzeele din Craiova etc. 

- Ghidul participantului va cuprinde: Cuvântul către tineri al 
Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu; mesajul primarului și alte mesaje; 
descrierea, pe scurt, a obiectivelor turistice care se vor vizita; alcătuirea grupurilor 
întâlnirii; programul evenimentului etc. 
 

6. RESPONSABILITĂŢI 
 

ACTIVITATEA RESPONSABIL Termen de 
finalizare 

Realizarea proiectului de concept al 
evenimentului 

Pr. Adrian Trifu 
Pr. Adrian Stănulică 

Prof. Doru Marcu 

 

 Primăria Municipiului Pr. Adrian Trifu  



 
 
 
 
Încheierea de 
protocoale cu:   

Craiova  

Consiliul Județean Dolj Pr. Adrian Trifu 
 

 

Universitatea Craiova Pr. Conf. Univ. Dr. 
Răzvan Stan 

 

Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj 

Prof. Iuliana Gheorghe  

ISU Dolj Pr. Adrian Trifu  

Referatul pentru şedinţa Sfântului Sinod Pr. Adrian Trifu  
Transmiterea conceptului şi a invitaţiilor către 
eparhiile din ţară 

Prof. Doru Marcu  

Transmiterea invitaţiilor către Bisericile 
Ortodoxe surori 

Prof. Doru Marcu  

Transmiterea invitaţiilor către eparhiile române 
din diaspora 

Prof. Doru Marcu  

Centralizarea datelor privitoare la invitaţi (nr 
exact de participanţi, responsabilii de grupuri, 
sosire etc.) 

Prof. Doru Marcu  

Realizarea de spot-uri video şi audio pentru 
mediatizare 

Pr. Ioniță Apostolache  

Realizarea unei adrese de facebook pentru 
mediatizare 

Pr. Ioniță Apostolache  

Realizarea unei adrese oficiale de email Pr. Ioniță Apostolache  
Recrutarea voluntarilor Pr. Adrian Trifu; Prof. 

Iuliana Gheorghe; Pr. 
Ion Resceanu, 
Stamatoiu Cristina 

 

Realizarea de cursuri de instruire a voluntarilor Pr. Trifu Adrian 
Stamatoiu Cristina 

 

Diagrama cazării participanţilor  Pr. Trifu Adrian 
Prof. Doru Marcu 

 

Distribuirea meselor  Pr. Daniel Achim  
Organizarea concertelor Pr. Lect. Univ. Dr. 

Ioniță Apostolache 
 

Organizarea conferinţei Pr. Trifu Adrian 
Prof. Doru Marcu 

 

Organizarea Marșului unității Pr. Mihai Scorbură  
Gestionarea bugetului evenimentului Arhidiac. Ghencea 

Viorel 
 

Realizarea temelor de dezbatere pe grupe si 
gandirea workshopurilor 

Profesorii de la 
Facultatea de Teologie, 
Craiova 

 



Realizarea conceptului grafic al tricourilor Pr. Trifu Adrian 
Prof. Doru Marcu 

 

Realizarea de materiale publicitare (Ghidul 
participantului, afişe, bannere etc.) 

Pr. Adrian Boldișor  

Organizarea evenimentelor liturgice Arhim. Vladimir 
Dărângă 

 

Relația cu Poliția Rutieră, spații parcare autocare Pr. Trifu Adrian 
Pr. Boiangiu Cornel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. PROGRAMUL EVENIMENTULUI 
 

Joi, 5 septembrie 2019 
12,00 – 17,00 – Primirea şi cazarea participanţilor 
18,00 – Deschiderea oficială ITO 2019 (Piaţa „Mihai Viteazul”): 

 
Desfăşurător: 

� Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor  
� Imnul ITO; 
� Prezentarea delegaţiilor; 
� Luări de cuvânt: PF Părinte Patirarh, IPS Părinte Mitropolit Irineu, Ministru 

Secretar de Stat, Preşedinte CJ, Primar,... 
� Momente artistice, artişti şi grupuri 

 
Vineri, 6 septembrie 2019 

8,00 – Micul dejun 
9,30 – Rugăciunea de dimineaţă 
10,30 – Workshop-uri în şcoli 
12,30 – Prânzul 
13,30 – Vizitarea Craiovei 
17,30 – Conferinţa: „Unitatea în Duh şi Adevăr. Credinţă, Nădejde, Dragoste” 

(la Sala Polivalentă din Craiova, susţinută de IPS Părinte Mitropolit Irineu) 
19,00 – Cină 
20,00 – Procesiunea „Credinţă, Nădejde, Dragoste” (Sala Polivalentă – Biserica 



„Sfântul Arhid. Ştefan, Ciupercă, Catedrala Mitropolitană – Rugăciunea de seară); 
21,00 – Concert de muzică populară (în Piaţa „Mihai Viteazul”) –  

 
Sâmbătă, 7 septembrie 2019 

8,00 – Micul dejun 
9,30 – Rugăciunea de dimineaţă 
10,30 – Activităţi recreative – Vizitarea grădinilor Craiovei  
13,30 – Prânzul 
15,00 - Ateliere/Expoziţii/Program la dispoziția participanților 
19,00 – Cina 
20,00 – Concert de muzică ușoară în Piaţa „Mihai Viteazul” 

 
Duminică, 8 septembrie 2019 

7,00 – Deplasare cu autocarele pe ruta Craiova-Maglavit 
9,00 – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie (Mănăstirea Maglavit); 
12,00 – Încheierea Evenimentului 

 
 
 10. BUGET  

 
Bugetul estimat pentru Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2019 

este de aprox. 1.600.000 lei, conform anexei. Finanțarea evenimentului se va asigura 
de către Arhiepiscopia Craiovei, Secretariatul de Stat pentru Culte, precum și prin 
intermediul partenerilor și sponsorilor evenimentului. 

 
IV. PARTENERI 

 
Primăria Municipiului Craiova; Consiliul Județean Dolj; Consiliul Județean 

Gorj; Secretariatul de Stat pentru Culte; Universitatea din Craiova; Inspectoratul 
Şcolar Județean Dolj; Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române; ISU Dolj . 

 
 

 V. SPONSORI 

 

- Persoanele juridice sau fizice vor putea primi calitatea de sponsor al 
evenimentului, bucurându-se de promovarea numelui (brandului) prin mijloace 
specifice. Specificul activității sponsorilor nu trebuie să fie unul contrar moralei 
creștine.  
 

 



 VI. REZULTATE AŞTEPTATE ŞI IMPACTUL 

EVENIMENTULUI 

 
Prin prezenţa celor 2500 de tineri, unii dintre ei responsabili cu departamentul 

de tineret din cadrul parohiilor unde activează, se facilitează un schimb de 
experienţă foarte important pentru dezvoltarea ulterioară a activităţilor cu tinerii.  

Întâlnirea va cultiva ideea de voluntariat în rândul tinerilor şi va viza creşterea 
numărului de voluntari în asociaţiile de tineret. Un număr de 550 de voluntari vor 
dobândi competenţe specifice şi abilităţi de coordonare a grupurilor de tineri. 
Voluntarii formaţi şi implicaţi în acest eveniment vor putea să îşi folosească abilităţile 
dobândite şi în cadrul altor proiecte de voluntariat. 

De asemenea, evenimentul va contribui la creşterea nivelului de informare a 
tinerilor cu privire la valorile, tradiţia şi istoria poporului român prin vizitarea 
muzeelor şi a altor obiective culturale şi religioase ale Municipiului Craiova. 
 
 VII. PROMOVAREA ŞI CONTINUITATEA EVENIMENTULUI 

 
Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodoși va fi promovată prin intermediul 

Centrului de Presă Basilica, și Doxologia, la nivel naţional, al centrelor mitropolitane, 
al eparhiilor şi al parohiilor, la nivel local şi se va face cunoscut inlcusiv prin mass-
media laică. De asemenea, evenimentul va avea site și pagină pe Facebook.  

Fiind la a șasea ediţie, la finalul evenimentului, conform tradiţiei, flacăra 
Întâlnirii se va preda organizatorilor ITO 2020. 

 
 

 VIII. EVALUAREA EVENIMENTULUI 

 
Participanţii vor fi îndemnaţi, pe parcursul, dar mai ales după terminarea 

evenimentului, să trimită impresii şi observaţii pe adresa de email a Întâlnirii sau să 
posteze pe site şi pe pagina de facebook unde se vor face rubrici speciale. Pe baza 
acestora, Arhiepiscopia Craiovei va face evaluarea evenimentului până la data de 30 
septembrie 2019, în care va menţiona: modalitatea de promovare a evenimentului, 
instituţiile implicate şi gradul de angajare, numărul de participanţi, impactul asupra 
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