
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                                 PROIECT                              

                                        HOTĂRÂREA NR.____ 
privind încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociaţia Brio-Fest Satu Mare 

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

31.05.2018; 
   Având în vedere raportul nr.83984/2018 întocmit de Serviciul Imagine prin care se 

propune încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova și Asociația Brio-Fest Satu Mare, în vederea susținerii 
organizării manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 2018 – ediţia a XXII-a, în 
perioada 01 – 09 iunie 2018; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.7 lit.c, 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 încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociația Brio-Fest Satu Mare, în 
vederea susținerii organizării manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 
2018 – ediţia a XXII-a, în perioada 01 – 09 iunie 2018, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Asociația Brio-Fest Satu Mare 
vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
                     
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr. 83984/ 23.05.2018 
 
                           Se aprobă, 
                          PRIMAR 
                                                                                                     MIHAIL GENOIU 
        

 
Director Executiv, 

     Direcţia Economico – Financiară 
         Lucia ȘTEFAN 

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local Municipal, în calitate de Organizator și Asociația 
Brio-Fest Satu Mare, în calitate de Partener pentru evenimentul 

„Ziua Municipiului Craiova 2018” 
 
 
 Cu ocazia Zilei Municipiului Craiova, conform Hotărârii nr. 161/2013 a 
Consiliului Local se organizează, în fiecare an, evenimente cu caracter social, sportiv, 
cultural şi artistic pe parcursul mai multor zile. Pentru ediția din acest an, a fost aprobat 
Programul manifestărilor dedicate „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA 2018”, ediția a- 
XXII-a (01 – 09 iunie 2018), conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 164/2018. 
 Ţinând seama de deosebita importanţă a manifestărilor prilejuite de cea de-a XXII–
a ediţie a manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova pentru fiecare dintre 
locuitorii oraşului, la evenimente sunt aşteptate numeroase personalități şi reprezentanţi 
ai instituţiilor publice şi private din Craiova, dar și din țară și străinătate. 
 Particularitatea acestei ediții este aceea că cele mai multe manifestări se vor 
desfășura în zona centrală a orașului și vor fi dedicate tuturor vârstelor. Totodată, Parcul 
"Nicolae Romanescu", Centrul Multifuncțional Craiova, Sala Polivalentă Craiova sau 
Craiova Water Park vor deveni, în același timp, locații interesante pentru public, în care 
se vor derula o serie de activități specifice destinate acestei sărbători. 
 La ediția din acest an sunt incluse manifestări dintre cele mai variate: spectacole 
pentru copii, spectacole lirice, spectacole folclorice, manifestări sportive, spectacole de 
teatru, concerte, expoziţii, concursuri, salon auto, expoziții de flori, proiecte de educaţie 
non-formală, evenimente de artă alternativă etc., toate conturând tabloul a 9 zile pline de 
evenimente, special concepute pentru craiovenii de toate vârstele și preferințele. 
Manifestările din acest an propuse pentru evenimentul Ziua Municipiului Craiova au fost 
inițiate de către aparatul de specialitate din subordinea Primarului, de către instituții de 
cultură din subordinea Primăriei, alte instituții de cultură din Municipiul Craiova, 



instituții de învățământ, instituții sportive, alte instituții, organizații umanitare partenere 
instituțiilor anterior menționate. 
 Prin adresa nr. 83619/23.05.2018, înregistrată la Primăria Craiova, Asociația 
Brio-Fest Satu Mare își exprimă intenția de a fi partener la manifestările culturale și 
artistice desfășurate cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova, prin participarea la 
evenimentul dedicat comunității locale cu activități de genul teatru pentru copii, animație 
pentru copii, ateliere de creație, realizate de Compania Passe-Partout Dan Puric 
(spectacolul de teatru “Fluturi si Oameni”), Teatrul Arabela Bucuresti, promovarea 
evenimentelor dedicate Zilelor Craiovei prin mijloace specifice, conform propunerii și 
programului anexat propuse de solicitant: 
 

01.06.2018 
 
09.00-11.00 // Diverse Ateliere de Creatie 

- Atelier de papioane 

      - Atelier de fluturi 

      - Atelier de buburuze 

      - Atelier de amulete 

 

11.00-11.45 // Spectacol de teatru - Muzicantii din Bremen (Teatrul Arabela 
 Bucuresti) 

 

12.00-14.00  Diverse Ateliere de Creatie 

- Atelier de masti venetiene 

      - Atelier de caini dalmatieni 

      - Atelier de meduze 

      - Atelier de troli 

 
02.06.2018 
 
16.00 Incepere Ateliere de Creatie 
 - Atelier de teatru 
 - Atelier de pantomima 
 - Atelier de arte martiale 
 - Atelier de dans step 
19.00   Incheiere Ateliere Creatie 
19.00 - 20.00 Pauza pregatire Spectacol 
20.00 – Spectacol Fluturi si Oameni (Compania Passe-Partout Dan Puric) 
20.40 - Incheiere Spectacol Fluturi si Oameni 

 
 Conform obiectului de activitate din Statutul reactualizat al asociației și anexat 
documentelor, Asociația Brio-Fest Satu Mare desfășoară orice activități organizatorice și 
administrative de profil, organizează concerte, spectacole, expoziții și alte acțiuni 
culturale cu artiști români și/sau artiști străini, printre scopurile asociației regăsindu-se 



cultivarea, pregătirea, finanțarea – prin programe specifice – a activității culturale, 
asigurarea condițiilor optime pentru atingerea obiectivelor propuse, coordonarea 
proiectelor prin atragerea de sprijin financiar din partea tuturor factorilor (locali, centrali 
sau finanțatori străini) interesați în promovarea activității culturale, promovarea 
activității. Conform site-ul de prezentare al asociației, Asociația Brio-Fest Satu Mare a 
organizat evenimente de genul zilele orașului (Cluj-Napoca, Rm. Vâlcea etc.), 
September-fest, parcuri de distracții etc.  
 Propunerile și serviciile transmise către Primăria Craiova prin adresa 
83619/23.05.2018 – activitățile artistice dedicate Zilelor Craiovei cât și promovarea prin 
mijloace specifice – vor fi exclusiv susținute financiar de către Asociația Brio-Fest Satu 
Mare, cu sediul în Satu-Mare, str. Careiului, bl. C8 ap. 3, judeţul Satu-Mare, 
înmatriculată sub nr. 8584/296/100/PJ/2011, CUI: 29118420, reprezentată de Sabău 
Călin Nicolae, în calitate de Preşedinte, solicitantul urmând să facă referire pe toate 
materialele de promovare ale activităților artistice propuse că se organizează în parteneriat 
cu Municipiul Craiova şi Consiliul Local Municipal.  
  
 Municipiul Craiova va pune gratuit, la dispoziţia solicitantului, spaţiul de 
desfăşurare al activităților artistice mai sus menționate şi va permite implicarea 
solicitantului, în calitate de Partener, în susținerea organizării Zilelor Municipiului 
Craiova cu acele manifestări, activități și servicii conform prezentării transmise de 
Asociația Brio-Fest Satu Mare și care vor completa programul evenimentului Zilelor 
Municipiului Craiova. 
          Ţinând seama de faptul că evenimentul marchează un moment extrem de important 
pentru craioveni, propunem, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2, art. 36, alin. 2, 
lit. d, alin. 6 lit. a – pct. 1,4,5, alin. 7, lit. a, coroborat cu art. 44 lit. a 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, propunem spre aprobare Consiliului Local 
Municipal urmatoarele: 
 
 

1. Încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova și Asociația Brio-Fest Satu Mare, în vederea 
susținerii organizării manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 2018, 
– ediţia a XXII-a, în perioada 01 – 09 iunie 2018, conform Anexei nr. 1, ce face 
parte integrantă din prezentul Raport; 

2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Contractul de 
Parteneriat, în forma prevăzută la Anexa 1 la prezentul Raport. 

  
 

 
Șef Serviciul Imagine, 

Marina ANDRONACHE. 
 
 



 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 

Nr. 85430/25.05.2018 

Raport de avizare 

  

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate al Serviciului Imagine nr. 83984/23.05.2018 prin 
care se propune aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova în calitate de 
organizator și Asociația Brio-Fest Satu Mare, în calitate de partener în vederea 
susținerii organizării manifestărilor dedicate ,,Zilei Municipiului Craiova 2018”  

-Adresa Brio-Fest Satu Mare nr. 83619/23.05.2018, prin care își exprimă 
intenția de a fi partener la organizarea manifestărilor dedicate ,,Zilei 
Municipiului Craiova 2018” 

-temeiul juridic invocat in raport: art. 5 alin.2, art. 36 alin2, lit.d, alin.6 
lit.a, pct 1,4,5 alin.7 lit.a, art.44 alin.1, art. 45 alin.2, lit.f, art. 61, alin.1 și 2 
din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările 
ulterioare - privind administrația publică locală, precum și în conformitate 
cu prevederile art. 14 alin.4 din Legea nr. 273/2006- privind finanțele 
publice locale 

-Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei 
de consilier juridic 

AVIZĂM  FAVORABIL 

 

Propunerea Serviciului Imagine formulată prin raportul de specialitate                                  
nr.83984/23.05.2018, privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat 
între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova în calitate 
de organizator și Asociația Brio-Fest Satu Mare în calitate de partener în vederea 
susținerii organizării manifestărilor dedicate ,,Zilei Municipiului Craiova 2018”. 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,      Întocmit, 

              Mischianu Ovidiu            c.j. Dan Zorilă 



 

 

ANEXA 1 
 
 

CONTRACT DE PARTENERIAT 
Nr.________/_________2018 

 
 

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 ORGANIZATOR  

 
Și 
 

ASOCIAȚIA BRIO-FEST SATU MARE, persoană juridică română, cu sediul 

în Satu-Mare, str. Careiului, bl. C8 ap. 3, judeţul Satu-Mare, înmatriculată sub nr. 

8584/296/100/PJ/2011, CUI: 29118420, reprezentată de Sabău Călin Nicolae, în calitate 

de Preşedinte, denumită în continuare PARTENER. 

 

 Art. 1 Obiectul acordului: 
Asocierea în scopul susținerii organizării manifestărilor dedicate Zilei 

Municipiului Craiova 2018 – ediţia a XXII-a, ce se vor desfășura la Craiova, în perioada 

01 – 09 iunie 2018. 

 
Art. 2 Durata contractului: 

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 

10 iunie 2018. 

 
 Art. 3  Temeiul juridic:    
    Art. 5, alin. 2, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6 lit. a – pct. 1,4,5, alin. 7, lit. a, 

coroborat cu art. 44 lit. a 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. 

    HCL nr. ...   /2018 

 

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: 

ASOCIAȚIA BRIO-FEST SATU MARE se obligă: 
a) să realizeze, în perioada 01 – 09 iunie 2018, evenimentele artistice propuse, 

dedicate comunității locale, ce vor fi incluse în programul Zilelor Municipiului 

Craiova, ediția a XXII-a și să le promoveze prin mijloace specifice; 

b) să promoveze evenimentele propuse prin mijloace specifice de promovare; 

c) să se asigure că organizarea acțiunilor artistice propuse se vor desfăşura în cele mai 

bune condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

d) să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, financiare, 

instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare desfăşurării acțiunilor și 

serviciilor propuse; 

e) să facă referire pe materialele informative care promovează acțiunile artistice 

propuse la faptul că “parteneri principali ai evenimentului sunt Primăria 

Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal”; 

f) să suporte exclusiv costurile evenimentelor artistice propuse și ale promovării 

 acestora prin mijloace specifice şi să facă referire pe materialele de promovare că 

 evenimentul se organizează în parteneriat cu Municipiul Craiova şi Consiliul 

 Local Municipal; 

g) să nu implice financiar Municipiul Craiova; 

h) să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor 

 pagube materiale cauzate 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 “Ziua Municipiului 

 Craiova 2018” – ediţia a XXII- a; 

i) să folosească în zona desfăşurării evenimentului numai autovehiculele strict 

 necesare pentru buna desfăşurare a acestuia; 

j) să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării evenimentului pe cheltuiala 

 sa exclusivă; 

k) să obţină și să achite toate autorizațiile necesare în domeniu, dacă este cazul, 

 precum cele de la UCMR – ADA, UPFR etc. pentru activitățile artistice propuse 

 pentru evenimentul „Ziua Municipiului Craiova” 2018, ediţia a XXII-a; 

l) să obţină toate celelalte avize şi autorizaţii de la instituţii de profil, în vederea 

 desfăşurării în condiţii legale a acțiunilor propuse de către Partener; 

m) să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată  

 durata desfăşurării acțiunilor propuse; 

n) să se asigure că repertoriul artiştilor nu este de natură să aducă prejudicii 

 publicului spectator; 

o) să asigure, la orele stabilite de comun acord, prezenţa artiştilor implicați în 

 acțiunile artistice propuse de Partener și finalizarea serviciilor prezentate mai sus 

 din cadrul Evenimentului „Ziua Municipiului Craiova” 2018, ediţia a XXII-a; 

 
 
 



 
 
 MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
a) să asigure în mod exclusiv şi gratuit spaţiul de desfăşurare a acțiunilor artistice 

 propuse pentru Evenimentul „Ziua Municipiului Craiova” 2018, ediţia a XXII-a,  

 conform Program atașat; 

b) să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea acțiunilor 

 artistice propuse de către Partener;  

c) să permită racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică, dacă este cazul; 

d) să asigure, în baza listelor furnizate de către ASOCIAȚIA BRIO-FEST SATU 

 MARE, autorizaţiile de liberă trecere şi acces în zonele de desfăşurare a 

 evenimentelor artistice, pentru montarea şi demontarea echipamentelor de sceno-

 tehnică necesare desfășurării activităților artistice, în măsura în care acest lucru 

 este necesar; 

e) să permită în perioada premergătoare şi de desfăşurare a evenimentului, 

 promovarea acțiunilor artistice propuse; 

f) să facă public parteneriatul și numele Partenerului cu ocazia activitatilor 

 desfasurate de către Partener; 

g) In scopul promovării numelui şi a imaginii Partenerului, Organizatorul se obliga 

 sa permita acestuia, la solicitarea Partenerului, sa amplaseze inscripţia (logo-ul) 

 Partenerului pe materiale de promovare ale evenimentului și acțiunilor artistice 

 propuse sau/și să îi permită amplasarea de roll-up sau alte materiale de imagine 

 de acest gen la locul desfășurării evenimentului și ale acțiunilor artistice propuse; 

h) să asigure ordinea publică în conformitate cu Legea nr. 60/1991 cu sprijinul 

 organelor abilitate în perioada 01-09 iunie 2018; 

i) să comunice Serviciului de Ambulanţă, Biroului Rutier Craiova, Grupării de 

 Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

 „Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, Poliţia Locală 

 Craiova, Poliţia Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi Inspectoratul 

 pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj - manifestările ce vor avea 

 loc, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistenţă şi personal de 

 specialitate, în perioada desfăşurării evenimentului; 

j) să asigure prin intermediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova toalete ecologice în locurile 

 de desfăşurare a evenimentelor, precum şi igienizarea lor, în măsura în care acest  

 lucru este necesar; 

 

 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, 

ASOCIAȚIA BRIO-FEST SATU 
MARE,  

 

Mihail GENOIU ......................... 
 
              

             Director Executiv, 
      Direcţia Economico- Financiară,                                                                                                                  
                   Lucia ŞTEFAN 

 

 
           Control Financiar-Preventiv, 
              Sabina SMARANDACHE 
            
 

             Şef Serviciul Imagine, 
                Marina ANDRONACHE 
 
 
 
                                                Avizat pentru legalitate, 
                                                           Dan ZORILĂ                                                                                                                             

 



Semnături: 
1. SABĂU CĂLIN - NICOLAE  \\\\*\ 

2. CIGAN RUXANDRA — DEN1SA 

ASOCIAŢ IA „BRIO-FEST SATU IVIARE" 
Satu Mare,str.Drumul Careildui, bl.C8, et.1, ap.3; 
Cod fiscal 29118429 19.09.2011. 
Jud.Satu Mare-România 

ACT ADITIONAL 
nr.1 din data de 05.01.2017. 

la actele d.e constituire ale ASOCIATIA „BRIO-FEST SATU MARE" 
conform Procesului Verbal incheiat in şedinţa Ad.Gen. din 04.01.2017. 

Adunarea general ă  a a.sociaţilor compusă  din: SABĂU CĂLIN - NICOLAE 
cetăţean român, domiciliat în .,:ud.Satu Mare, 
identificat prin carte de identitate 
de 27.11.2014, CNP 
domiciliată  in Mun.Satu Mare, 
identificat prin carte cle identitnte 

de 18.06.2009, CNP 
domiciliată  in. Satu Mare 
prin carte de id.entitate 
11.07.2008, având CNP 
român, domiciliat în 
carte de :identitate seria 
CNI 	 au hotărât 
urmează : 

1. Se revocă  calitatea de membru şi de vicepre şedinte a numitei CIGAN 
RUXANDRA - DENISA cetătean român, domiciliată  în 

jud..Satu Mare, identificat prin carte cle identitate seria SM 
eliberat de SPCLEP Satu Mare la data de 18.06.2009, CNP 	 iar 

susnumita declară  că  nu are nici o preten ţie faţă  de Asociaţie. 
2. Se prime şte in Asociaţie ca membru şi i se conferă  calitatea de vicepre şedinte 

numitului POP CRINUL-IOAN cetăţean român, domiciliat in 
jud.Satu Mare, id.entificat prin carte de identitate seria 	 eliberat de 

SPCLE,P Satu Mare la data de 21.01.2008, CNI 
Noul membru recunoa şte şi se angajeaz ă  sâ respecte preveaerile statutare şi legale ale 
Asociaţiei 

3. Cu derularea formalit ăţ ilor pentra modificarea actelor eonstitutive va fi împuternicit 
cll vnrern 7-Qn1t - rnnsilier juridic, având CNP 	 domiciliat în 

judetul Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 
eliberată. de SPCLEP Satu. Mare la data de 25.05.2012. 

4. Celelate prevederi ale actelor constitutive r ămân neschimbate. 

5. BOROTA ADRIANA - MARCELA 

seria 	 eliberată  de SPCLEP Satu Mare la data 
, CIGAN RUXANDRA - DENISA. cetăţean român, 

jud.Satu. Mare, 
Rerin 	 eliberat de SPCLEP Satu Mare la data 

1OROTA ADRIANA - mARCELA cetă.ţean român, 
ud.Satu Mare, identificat 

eliberată  d.e SPCLEP Satu Mare la d.ata de 
, membri fondatori ş i POP CRINUL-IOAN cetăţean 

jud.Satu Mare, identificat prin 
eliberat de SPCLEP Satu Mare la data de 21.01.2008, 

modificarea actelor constitutive ale Asocia ţiei după. cum 

4. POP CRINUL-IOAN  •,,, 

Prezentul inscris a fost redactat astăzi 05 Ianuarie 2017, intr-un num ăr de 6 ( şase) 
exemplare. 
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STATUTUL RECTUALIZAT AL ASOCIAŢIEI 
"BRIO-FEST SATU MARE" 

CONFORM ACTULUI ADITIONAL NR.I/05.01.2017. 

MEMBRI: 
1) SABĂU CĂLIN-NICOLAE, domiciliat in 

jud.Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 	 eliberată  de SPCLEP Satu 
Mare la data de 27.11.2014 având cod numeric personal 	 cetăţean român; 

2) POP CRINUL-IOAN, domiciliat in Mun. 
identificat prin carte de identitate seria 	 ,?.liberat de SPCLEP Satu Mare la data de 
21.01.2008, CNP 	 .etăţean român; 

3) BOROTA ADRIANA-MARCELA, domiciliată  in SE 
id.Satu Mare, identificat prin carte de identitate se•ia 	 eliberată. de 

SPCLEP Satu Mare la data de 11.07.2008 tnun.Satu Mare, având cod numerie personal 
cetăţean român. 

Cap.I - Generalităţi, forma juridică , sediul ş i durata 

Art.1 - Asociaţia. "BRIO-FEST SATU MARE" este o•ganiza ţie nonguvemamental ă, apolitică , 
fără  scop lucrativ ş i independentă . 
Art.2 - Asocia ţ ia are denumirea de " BRIO-FEST SATU MARE" care i ş i desfăşoara activitatea in 
conformitate cu Legea nr.246/2005 prin care a fost aprobat ă  cu modificări O.G. nr.26/2000 prin 
voinţa membrilor săi fondatori d.e a constitui un patrimoniu distinct ş i autonom de patrimoniul lor 
propriu, destinat spre a fi folosit In vederea îndeplinirii scopului asocia ţiei. 
Art.3 - Sediul Asocia ţiei "BRIO-FEST SATU MARE" este in România, jud.Satu Mare, 
Mu.nicipiul Satu Mare Str. Drumul Careiului, .bl.C8, et.1, ap.3, jude ţu.1 Satu Mare. Sediul poate 
fi schimbat in condi ţ iile legii. 
Art.4 - Durata: Asocia ţia "BRIO-FEST SATU MARE" se inflinţează  pe o durată  nedeterminată  
incepând cu data dobândirii personalit ăţ ii juridice. 

Cap.II - Scopul ş i obiectivele asocia ţiei 

Art.5 - Asociaţ ia "RIUO-FEST SATU MARE" are ca scop implicarea tuturor persoanelor în 
activităţ i culturale, promovarea şi susţinerea tinerilor arti şti români in România dar şi in 
străinătate, prin o apropiere cultural ă  In ţările Europei.. 
Art.6 — Pe lâng ă  scopul cultural, asociaţia isi propune să  participe la activităţi culturale ş i să  
ofere dona ţ ii din eventualele beneficii ob ţinute din diverse manifest ări culturale. 

• Scopuri şi obiective din punct de vedere organizatoric ş i administrativ: 
Art.7 - Particip ă , prin reprezentan ţii săi, la adunările generale ale asocia ţ iilo• specializate, 
precum şi la alte a.c ţiuni de importan ţă  deosebită  a acestor asocia ţii (expoziţ ii, simpozioane, 
concursuri etc.), in vederea realiz ăril schimburilor de experien 



ATESTAT NR. 3 

Subsemnata av. TRK NOEMI, avocat in cadrul Baroului Satu Mare, 
certific fapul c ă  azi, 09.01.2017, s-au prezentat in fata mea: 

SABĂU CĂLIN-NICOLAE, domiciliat in 
jud. Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 

e.1ihcrt 	1 SPCLEP Satu Mare la data de 27.11.2014, av'ând CNP 
, cetăţean român, 

CIGAN RUXANDRA — DENISA, domiciliat ă  in 
jud.Satu Mare, identiticat ă  prin carte de 

identitate seria 	 eliberat de SPCLEP Satu Mare la data de 
18.06.2009, având CNP 	 cetăţean român, 

BOROTA ADRIANA-MARCELA, domiciliată  in 
jud. Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 

eliberată  de SPCLEP Satu Mare la data de 11.07.2008, având CNP 
cetăţean român, 

POP CRINUL-IOAN, domiciliat in Mun. 
jud.Satu Mare, identificat prin carte de identitate sena 	 , eliberat de 
SPCLEP Satu Mare la data de 21.01.2008, având CNP174070 	cetăţean 
român, 

care au consim ţit la incheierea prezentului ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 
data de 05.01.2017 la actele de constituire ale ASOCIAŢIEI "BRIO-FEST 
SATU MARE", care conţine 4 articole, respectiv 1 pagin ă  şi au semnat toate 
exemplarele. 

in baza art. 3 din Legea nr. 51/1995, atest identitatea p ărţilor, conţinutul 
inscrisului şi data incheierii lui. 
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At1.8 - Desfbgoard orice activitfr\i organizatorice qi administrative de profil care se vor dovedi
necesafe.
Art.9 - Organizarea de concerte, spectacole, expozi(ii qi alte acfiuni culturale cu artigti romdni
gi/sau artigti str6ini.

o Scopuri qi obiective din punct de vedere tehnic:
Art.10 - Va cultiva, pregiti, finanfa, prin pr"ograme specifice, activitatea culturald.
Atl.l I - Va promova propria activitate ?n mass-media gi in cercurile cle interes comun.
4rt.12 - Va asigura condiliile optime pentru atingerea obiectivelor propuse prin organi zarea de
consultdri frecvente cu alte organizafii.
Art.13 - Va cor:rdona proiectele prin atragerea de sprijin financiar din partea tuturor factorilor
( locali, centrali sau finan{atori strdini) interesa[i in promovarea activit6lii culturale.

o Scopuri qi obiective din punct de vedere comercial, economic, financiar:
Art.15 - Primegte, in condiliile legii, donalii, subven{ii, contribufii, bunuri mobile ;i imobile;
sume de bani in lei si in valut6, din lard sau din strdindtate, de Ia orice persoan6 fizicd sau
juridicd ce urmdreqte un scop non profit.
Art.16 - Achizifioneazd sau inchiriaz[ bunuri pentru construirea gi amplasarea obiectivelor pe
care urmeazd sS le edifice.
Art.l7 - Asigur6 colaborarea cu toate instituliile statului, consiliile locale qi
nonguvernamentale pentru realizarea scopului asocia[iei.

alte organiza(ii

Art.18 - Sprijind gi organizeazd intdlniri pe teme culturale atdt intre organizaliile
nonguvemamentale din {ard gi strdindtate, c6t qi intre acestea gi autoritdlile centrale gi locale ale
statului, pe linia desfrqurdrii de activitrli specifice domeniului cultural.
Art.19 - Solicitd spriiinul gi colaboreazd cu organele de presi pentru publicarea anunfurilor
referitoare la promovarea imagin ii manifestlrilor Asocialiei.

" Art.20 - Organizeaz6 concursuri gi alte manifestiri , editeazareviste, pliante, broquri, etc., pentru
cunoasterea activitafilor desfrqurate de asociatie.
Aft.z1 - Organizeaza concursuri pentru strdngerea rJe fonduri.
Art.22 ' Organizeazd ac\iuni economice proprii, respectdndu-se legea, pentru oblinerea de
venituri 5i desftgoard gi alte fotme de activitEli apreciate ca fiind utiie pentru realizarea
scopului.
Art.23 - Desftgoar6 orice alt6 activitate economicd, financiard sau comerciala care se considerd
necesarfi ?rr dezvoltarea ulterioar[ a asocia{iei generale.
y';t1.24 - Atrage in numele asocia{iei gi strict pentru reprezentarea intereselor membrilor sli,
fonduri europene ( Phare, Sapard, CBC, etc) prin depunerea cle proiecte de finanfare ?n
domeniul cultural.

Cap.III - Afilierea asociafiei. Drepturile qi obtiga{iile membrilor asocia{i

Art.25 - Statutul asociafiei permite afilierea.
4rt.26 - Afilierea la alte asociafii, oryanizalii similare clin fard sau strlindtate este interzisd in
absenfa acordului unanim al asocialilor.



ATESTAT NR. 2 

Subsemnata av. TRK NO1MI , avocat in cadrul Baroului Satu Mare, 
certific fapul c ă  azi, 09.01.2017, s-au prezentat in fa ţa mea: 

SABĂU CĂLIN-NICOLAE, domiciliat In 
jud. Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 

eliberată  de SPCLEP Satu Mare la data de 27.11.2014, având CNP 
cetăţean român, 

POP CRINUL-IOAN, domiciliat in Mun. 
jud.Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 	 , eliberat de 
SPCLEP Satu Mare la data de 21.01.2008, având CNP 	 cetăţean 
român, 

BOROTA ADRIANA-MARCELA, domiciliată  In 
jud. Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 

eliberată  de SPCLEP Satu Mare la data de 11.07.2008, având CNP 
, cetăţean român, 

cule 	consimţit la incheierea prezentului ACT CONSTITUTIV 
REACTUALIZAT AL ASOCIAŢIEI "BRIO-FEST SATU MARE", care 
conţine 7 articole, respectiv 2 pagini şi au semnat toate exemplarele. 

in baza art. 3 din Legea nr. 51/1995, atest identitatea p ărţilor, conţinutul 
inscrisului şi data Incheierii lui. 
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Alrt.Z7 - Poate dobflndi calitatea de asociat orice persoand fizicdsau juridicd, romdni sau strdina
care aderi la asocia{ie, recunoaqte qi se angajeaz[ si-i respecte prevederile statutare qi igi
indeplinegte ?ntocmai qi la timp obliga{iile asumate.
Art.28 - inscrierea tinerilor intre v6rsta de 4-18 ani se face cu acordul prealabil al pdrin{ilor.
4rt.29 - Calitatea de asociat se dobflndegte printr-o cerere de aderare aprobatd de consiliul
director.
Aft.30 - Asocia{ia are urmdtoarele categorii de asocia{i:

a) asocia[ii fondatori, sunt persoanele care au luat iniliativi infin{drii Asocialiei
"BRIO-FEST SATU MARE"$i au constituit patrimoniul inilial;

b) asocia{ii, persoanele fizice gi juridice, care ader6 la Asocia{ia "BRIO-FEST SATU
MARE" dup6 infiin{area ei;

c) asocialii de onoare sunt asociatii care prin personalitatea lor aderd la Asocialia
"BRIO-FEST SATU MARE" gi sprijini moral sau/gi material men{inerea gi
dezvoltarea asociafiei.

Art.31 - Titlul de asociat de onoare se confer[ de cfltre adunarea generald la propunerea
consiliului director.
Art.32 - Calitatea de asociat se poate pierde in urmdtoarele moduri:

- la cerere;
- in cazde deces;
- la dizolvarea Asociafiei "BRIO-FEST SATU MARE',;
- excluderea din asocialie poate avea loc prin hot[r6r"ea consiliului director pentru

incdlcarea prevederilor statutului, a regulamentului intem al acesteia gi organizarea
sau sus{inerea in orice form[ a unor actiuni contrare scopului qi obiectivului
asocia{iei;

- in cazul neachit6rii cotizafiei dupfi trei avertismente scrise;
- asocia{ii care nu igi indeplinesc obligafiile asumate iqi pierd calitatea de asociat al

Asociafiei "BRIO-FEST SATU MARE".
Art. 33 - Redobindirea calit6lii de asociat se poate face prin hotdrdrea consiliului director dacd
au fost inliturate cauzele care au determinat excluderea gi existd garan{ii pertinente ci nu se vor
produce in viitor.
Art.34 - Sancfiunile aplicate membrilor asociatiei pentru abateri disciplinare sunt urmatoarele:

mustrare;
r aveftisment;

: fi$':ffi:lprimei 
de joc;

. excludere.
Art.35 - Membrii Asocia{iei "BRI0-FEST SATU MARE" au urmrtoarele drepturi:

- au drept de vot dupd implinirea vdrstei de 16 ani $i pgt fi alegi in orice funcfie dup6
implinirea vdrstei de 18 ani;

- sd aleagd gi s5 fie alegi in structurile de conducere ale asociafiei;
- sd patticipe cu drept de vot la sesiunile adundrii generale ale asocia(iei;
- sI participe la acliunile organizate de cdtre asr:cialie;
- sI aibi acces labazele de date aasocialiei;
- si se retrag[ liber din asocia{ie;
- sA beneficieze de celelalte avantaje oferite de asociafie;



- in situafia in care un asociat dispune de
personale corespunzatoare, cu aprobarea
excursii, conferin{e gi alte activitIti dacA
prezentul statut.

cunoqtin{e profesionale gi de calitafi
consiliului director poate organiza

aceste fapte sunt in conformitate cu

Art.36 - Membrii Asociafiei "BRIO-FEST SATU MARE" au urmdtoarele obliga{ii:- sE respecte statutul, regulamentul intern, hotdr6rile adundrii generale gi ale
consiliului director;

- sI activeze pentru tealizarea scopului qi obiectivelor Asociafiei ..BRIO-FEST
SATU MARE'';

- sI achite Ia timp contribu(ia lunarl gi celelalte contribufii stabilite de cltre
adunarea generald;

- sd contribuie labazade date;
- sd n.tifice orice modificare privind domiciliul stabil;
- sd nu producd daune materiale sau morale asociatitei sau membrilor Asocialiei

"BRIO-FEST SATU MARE" gi dacd totugi le-a produs sE le remedieze;- sd infonneze regulat asocia{ia cu privire la proiectele gi acfiunile importante,
prezente gi viitoare.

Cap. IV - Patrimoniul gi veniturile asociafei sportive

Art.37 - Patrimoniul inilial al asocia{iei este 660 (gasesutegaizeci) RON, reprezentdnd
contribufia in cote p6rfi egale a celor trei membri fondatori.
Art.38 - Veniturile asociafiei provin din:

- catizaliileasocialilor;
- taxd de inscriere in cuatumul gi regimul de plata stabilita in cadrul adundrii

generale;
- donatii qi sponsorizdri;
- dob6nzi qi dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile ?n condilii legale;- venituri realizate din activitd{i economice directe;
- resurse oblirrute de Ia bugetul de stat gi/sau de la bugetele locale;- alte venituri sau surse prev[zute de lege.

Art.39 - Fondurile bdneqti ale asocia[iei vor fi depuse in conturi bancare in lei gi valutd,
deschise la o bancd agreatl de asociafie.
Aft'40 - Administrar"ea patrimoniului asociafiei se realizeazd in conformitate cu legislafia in
vigoare de c[tre consiliul director.
Art'41 - Membrii consiliului director rdspund material sau dupd caz, penal,de pagubele aduse
asocia{iei, dacd acestea sau produs din culpa lor.

Cap'V - Organele de conducere, administrare, control ale asociafiei, qi atribufiile lor

Art. 42 - I Adunarea Generald;
- 2 Consiliul Director;

I. Adunarea generalfi,



A11.43 - Adunarea geneml6 este organul de conducere superior alcfltuit din totalitatea
asociafilor.
Art.44 - Adunarea general[ se intrunegte anual in sesiune ordinar6 la convocarea consiliului
director.
Art.45 - Adunarea generald poate fi convocatd in sesiune extraordinari prin hotdrdrea consiliului
director sau la cererea a cel pu{in jumdtate plus unu din membri sii.
Art.46 - Adunarea general5 are urm&toarele atribufii:

- alege qi revocd membrii consiliului director gi a cenzorului;
- aprobd anual programul de activitate gi bugetul anual;
- analizeazd rnodul in care se indeplinesc scopul gi obiectivele asociafiei;
- stabilegte anual cotizSia membrilor asocia{iei;
- stabilegte strategia gi obiectivele generale ale asocia{iei;
- aprob6 bugetul de venituri gi cheltuieli qi a bilantului contabil;
- modificd actul constitutiv gi statutul;
- dizolva gi lichideaz[ asociafia precum qi stabilegte destinafia bunurilor r6mase

dup6 lichidare;
- orice alte atribufii prevSzute in lege sau statut.
- Cvorumul necesar pentru desfrgurarea adunlrii generale (ordinare sau

extraordinare) este de 50% + 1 persoand (inclusiv persoanele reprezentate) la prima
convocare, sau orice num[r de persoane la a doua convocare.

2. Consiliul tlirector.
Art.47 - Consiliul director este alc[tuit din doi membri:

a.) preqedinte;
b.) vicepregedinte;

" Art.48 - Consiliul director se ?ntrunegte trimestrial sau ori de cdte ori este nevoie.
Aft.49 - Consiliul director are urmdtoarele atribulii:

- asigur'd folosirea corect6 a fondurilor bugetare;
- preg6teqte ordinea deziaadunbrii generale;
- hotdreqte incadrarea gi retribuirea colaboratorilor qi salaria{ilor;
- elaboreazd regulamentul de ordine interioarfi a asocia{iei qi il supune aprobdrii

adunlrii generale;
- conduce activitatea asocia[iei intre gedinlele adun[rii generale;
- aprob6 proiectul de activitfili trimestriale;
- alege preqedintele, vicepresedin{ii, secretarul, trezorierul qi membrii hiroului;
- convoacdadunaleagenerali;
- prezintfl adundrii generale raportul de activitate pe perioadfl anterioard, executd

bugetul de veniftrri qi cheltuieli, hilanlul contabil, proiectul bugetului de venituri qi
cheltuieli qi proiectul programelor asocialiei;

- incheie acte juridice in numele qi pe searna asociafiei, sau irnputernicesge una sau
mai multe persoane cu t-uncfii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de
asociat ori sunt strdine de asocia{ie;

- indeplineqte orice alte atribu(ii prev6zute in statut sau stabilite de adunarea
generalS.



consiliul director delibereazr gi adopth hothr"dri in mod valabil cu majoritatea voturilor
membrilor sii prezen{i, ludnd in considerare, dacd, este cazul, gi voturile exirimate dn tennenprin coresponden{E. in acest caz, dacdnumdrul celor care voteaz[ pentru este egal cu cel al celor
care voteazi irnpotrivb. preqedintele are puterea de a decide.
Art'50 - Preqedintele asocia{iei este organul executiv gi reprezentativ care asigura gi rdspunde de
?ndeplinirea hotdr€rilor adundrii generale gi a deciziloi consiliului director.

Pregedintele este ales pe o perioacl5 de patru ani de consiliul director cu posibilitatea de
realegere.

Pregedintele asocia{iei este gi pregedintele consiliului director.
Pregedintele are in principal, unnatoarele atribufii:
- reprezintd asocia{ia in relafia cu altd asociafii, institulii ?n domenii de interes pentru

asocia{ii;
- incheie acte juridice in numere gi pe seama asocia{iei;
- asigur6 conducerea operativd a asocia{iei;
- prezideazi adunafea generald qi conduce activitatea consiliului director;- reprezintfi asocialia in relafii cu terfii;
- setnneazl principalele documente(documente contabile, corespondenfa gi carnetele

de membru al asociatiei etc.);
- urmlreqte respectarea prevederilor statutului qi a celorlalte dispozi[ii legale.

Art.5 1 - Vicepregedintele asocia{iei.
- vicepreqedintele asociafiei indeplinegte sarcinele de ordin executiv stabilite de

consiliul director la propuner-ea pregedintelui asocialiei;
- in lipsa pregedintelui atribu{ile acestuia sunt indeplinite de vicepregedinte.

3. Cenzorul.
Art'52 - Controlul activitatii economico-financiare al asociafiei este realizat conform
reglementrrilor in vigoare de asociafi sau de un cenzor, iar in cazul in care asocia{ia depdqeqte' 
num[ml de o suta de membri inscriqi pdnd la data intrunirii ultimei adunlri lenerale, controlul
financiar se exercita decitre o cornisie de cenzori formatd din trei membri-qi este alesl pe operioadl de trei ani de citre adunarea generald.

Cenzorii pot fi persoane fizice, mernbri ai asociaJiei sau prin sistemul audit;
Mernbri consiliului director nu pot fi cenzori:
Cenzorul sau dupd caz membrii comisiei de cenzori nu pot exercita funcfii de
sonducere ftr cadrul asocia{iei pi/sau are atribufii conforrrre legislaliei in materie
pentru cenzori;
Pregedintele comisiei de cenzori va avea obligatoriu studii de specialitate;
Celzorul sau dupl caz comisia de cenzo.i uu p."renta anual raportul asupra
activitIlii financiare a asocia{iei

realizarca competenfei sale cenzorul sau dupd cazcomisia de cenzori:
verific6 modul in care este administrat pairimoniul asocialiei;
intocmegte rapoarte qi le prezinta adunerii generale;
poate participa la qedintele consiliurui director ftra drept de vot;
indeplinegte orice alte atribufii prevdzute de statui sau stabilite de adunarea
generalfr.

Art.53 - in



Att.54 - Regulile generale de organizare gi func[ionare ale comisiei de cenzori se aprobi de
adunarea generald. Comisia de cenzori i6i poate elabora un regulament intern de functrionare.

Organele auxiliare:
Art.55 - in func1ie de necesitdli, cu aprobarea adundrii generale se pot contitui organe auxiliare
in subordinea consiliului director (consilier juridic, gistionar, secretar, casier), renumerarea
acestora se face in limitele prevazute de statutul de funcliuni cu aprobarea consiliului director.

Regulament intern:
Art.56 - Regulamentul intem are ca obiect:

- stabilirea modului de interpretare pi aplicare a prevederilor statutului asocia{iei- reglementarea aspectelor neprecizate sau insuficient detailate prin prezentul statut.
4rt.57 - Regulamentul intem se adoptd gi se modific[ de cdtre consiliul dirictoi
Art.58 - Regulamentul intem se adoptd pebazastatutului qi a legislafiei in vigoare gi se aplici in
concordanfd cu acesta.

Cap.VI - Dispozifii finale

Art.59 - Dizolvarea 5i lichidarea asocia{iei se poate face in condilile gi modalit6lile prev6zute de
reglementdrile legale in vigoare. Bunurile r[mase in urma lichiclarii ," uo, transmite sub titlu de
inventar unei asociafii cu scop asemfinltor clesemnat de cdtre membri asociafiei prin hotdr6re
conform legii.
Art.60 - Statutul intr6 in vigoare de la data inscrierii Asocia{iei ..BRI0-FEST SATU MARE,, in
registrul asocia{iilor gi fundaliilor.
Art'61 - Retragerea asociafilor din asocia{ie nu se face cu retragerea contribu{iei sale b6neqti sau
materiale din patrimoniul asociatriei.

4rt.62 - Prevederile prezentului statut se completeazi de drept cu normele legale in vigoare.

Redactat in 6 (gase) exemplare azi, Allanuarie 2017.

Semndturi:

1. SABAU CAT,TN.NICOLAE

2. POP CRINUL-IOAN

3. BOROTA AI}RIANA-



ATESTAT NR. 1 

Subsemnata av. TRK NO1MI, avocat în cadrul Baroului Satu Mare, 
certific fapul c ă  azi, 09.01.2017, s-au prezentat în fa ţa mea: 

SABĂU CĂLIN-NICOLAE, domiciliat în 
jud. Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 

e1ihert ie PCLEP Satu Mare la data de 27.11.2014, având CNP 
cetăţean român, 

POP CRINUL-IOAN, domiciliat in 
jud.Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 	 eliberat de 
SPCLEP Satu Mare la data de 21.01.2008, având CNI 	 cetăţean 
român, 

BOROTA ADRIANA-MARCELA, domiciliată  in 
jud. Satu Mare, identificat prin carte de identitate seria 

eliberată  de SPCLEP Satu Mare la data de 11.07.2008, având CNP 
cetăţean român, 

care au consimţit la incheierea prezentului STATUT RECTUALIZAT AL 
ASOCIAŢIEI "BRIO-FEST SATU MARE", care conţine 62 articole, respectiv 
7 pagini şi au sernnat toate exemplarele. 

În baza art. 3 din Legea nr. 51/1995, atest identitatea p ărţilor, conţinutul 
inscrisului şi data incheierh lui. 









Propunere program 01-02 IUNIE 2018 
 
 

 
01.06.2018 
 
09.00-11.00 Diverse Ateliere de Creatie 
- Atelier de papioane 
- Atelier de fluturi 
- Atelier de buburuze 
- Atelier de amulete 
 
11.00-11.45 Spectacol de teatru - Muzicantii din Bremen (Teatrul Arabela 
Bucuresti) 
 
12.00-14.00  Diverse Ateliere de Creatie 
- Atelier de masti venetiene 
- Atelier de caini dalmatieni 
- Atelier de meduze 
- Atelier de troli 
 
 
 
02.06.2018 
 
16.00  Incepere Ateliere de Creatie 
 - Atelier de teatru 
 - Atelier de pantomima 
 - Atelier de arte martiale 
 - Atelier de dans step 
19.00   Incheiere Ateliere Creatie 
19.00 - 20.00 Pauza pregatire Spectacol 
20.00 – Spectacol Fluturi si Oameni (Compania Passe-Partout Dan Puric) 
20.40  - Incheiere Spectacol Fluturi si Oameni 
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