
   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                                                                                     
                                                                                                     PROIECT 

 
 

                                             HOTĂRÂRE NR.____ 
privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Uniunea Teatrală din România, în 

vederea organizării Galei Premiilor UNITER, ediţia a XXVIII-a, la Craiova, în 
data de 21 septembrie 2020 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2020;  

   Având în vedere referatul de aprobare nr.118740/2020, raportul nr.118743/2020 
întocmit de Serviciul Imagine şi raportul de avizare nr.119449/2020 prin care se 
propune aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Uniunea Teatrală din România, în vederea 
organizării Galei Premiilor UNITER, ediţia a XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 
septembrie 2020; 
         În conformitate cu prevederile art. 14 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, Hotărârii Guvernului nr.746/2000 privind recunoaşterea Uniunii Teatrale 
Române - UNITER ca fiind de utilitate publică, Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale 
Hotărârii Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 
         În temeiul art.129 alin.2 lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă contractul de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Uniunea Teatrală din România, în vederea 
organizării Galei Premiilor UNITER, ediţia a XXVIII-a, la Craiova, în data de 
21 septembrie 2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 



   

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1.       

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine şi Uniunea Teatrală din România vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 
       Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 

 
 

 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 118740 / 17.08.2020      

                                                       Se aprobă 
                                                                                              Primar, 

                                                  Mihail GENOIU 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

         Prin adresa numărul 99221/13.07.2020, formulată de către Uniunea Teatrală din 
România, s-a solicitat sprijinul autoritătii locale în vederea organizării GALEI 
PREMIILOR UNITER, ediția a XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 septembrie 2020 și 
alocarea de la bugetul local a sumei de 500.000 lei în vederea sprijinirii organizării 

evenimentului. Evenimentul a fost prevăzut în Nota de fundamentare a Serviciului 
Imagine cu nr. 8169/14.01.2020, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor 
din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2020 - Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii, Articolul 203030, iar suma de 500.000 lei necesară organizării evenimentului 
a fost alocată prin HCL nr. 33/2020, privind aprobarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anul 2020.   
 Ţinând seama de faptul că acest eveniment marchează un moment important 
pentru craioveni și pentru imaginea orașului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, ale Hotărârii nr. 668/2020 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 lit. a), d) și e) 
și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul 

Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 - 
privind finanțele publice locale, actualizată, în conformitate cu prevederile HCL nr. 
33/2020, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 - 
privind asociațiile și fundațiile și a Hotărârii Guvernului nr. 746/2000 - privind 

recunoașterea Uniunii Teatrale - UNITER, ca fiind de Utilitate Publică, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Contractului de parteneriat între Municipiul Craiova și Uniunea Teatrală 
din România, în vederea organizării GALEI PREMIILOR UNITER, ediția a 
XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 septembrie 2020. 

                                                                                              
 

 Șef Serviciu, 
Marina ANDRONACHE 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  118743 / 17.08.2020               
                                                                

                                                                                          Se aprobă 
                                                                                      Primar, 

                                                                                    Mihail GENOIU 
 
 

          
        Direcţia Economico – Financiară            

                                                                                            Daniela MILITARU 
                  
 
                        

RAPORT 
privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova și Uniunea Teatrală din România, în vederea 
organizării GALEI PREMIILOR UNITER,  

ediția a XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 septembrie 2020  
 

 
         Eveniment unic pe piața teatrală, devenit brand pentru artişti, publicul larg, 
mediile de afaceri şi pentru publicul telespectator, Gala Premiilor Uniter este cel mai 
important moment de evaluare şi valorizare într-un cadru festiv a creaţiei teatrale 
româneşti contemporane, reper de valoare culturală pentru posibilele investiţii de 
imagine ale mediului de afaceri din România.  

Inițiat în 1991, Gala Premiilor Uniter face o analiză coerentă a teatrului 
românesc, gestionată şi girată de personalităţi cu autoritate din domeniul teatrului și 
este un amplu program de promovare a valorilor care îi marchează tendinţele, un 
eveniment anual competitiv de acordare a premiilor pentru cele mai valoroase creaţii 
teatrale. Cu fiecare ediţie, Gala Uniter a dobândit statutul de eveniment cultural de 
importanţă naţională şi internaţională, iar prin decizia, din 2007, de a organiza 
evenimentul și în comunitățile care beneficiază de cele mai apreciate și valoase 
producții teatrale, evenimentul a oferit vizibilitate valorilor culturale oraşelor în care 
a poposit și a contribuit decisiv la vitalizarea comunităţilor locale și la promovarea 
acestora prin numeroasele mijloace pe care evenimentul le are la dispoziție. 

Propunerea de a organiza Gala UNITER la Craiova, în anul 2020, într-un oraș 
cu o bogată tradiție culturală, renumit pentru numeroasele sale personalități din 
domeniul teatral, al cărui teatru (Teatrul Național Marin Sorescu) are o istorie de 170 
de ani și a fost premiat de-a lungul timpului pe toate meridianele lumii, dar și în 
orașul care a inițiat primul festival de arta animației din România, organizat exclusiv 
în spații neconvenționale (Festivalul Puppets Occupy Street – organizat de Teatrul 
pentru copii și tineret Colibri), vine ca o recunoaștere și apreciere a excelenței 
culturale a orașului-gazdă. În 2007, periplul teatral al Galei a început la Sibiu, în 2013 



 

a fost reluat la Iași și, rând pe rând, au urmat Târgu-Mureș, Oradea, Timișoara, Alba 
Iulia și Cluj-Napoca.  

Prin adresa cu numărul 29267/14.02.2020, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova, Uniunea Teatrală din România a solicitat sprijin financiar 
autorității locale în vederea organizării GALEI PREMIILOR UNITER, ediția a 
XXVIII-a, la Craiova, în data de 11 mai 2020, având ca locație de desfășurare a 
evenimentului – Teatrul Național Marin Sorescu. Ca urmare a reglementărilor privind 
organizarea evenimentelor culturale, impuse de starea de urgență cauzată de 
pandemia de COVID-19, Uniunea Teatrală din România a solicitat schimbarea datei 
și a locației evenimentului – la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu 
Craiova (un obiectiv unic în România), pentru data de 21 septembrie 2020, solicitare 
înregistrată la Primăria Craiova cu numărul 99221/13.07.2020. Prin adresa transmisă 
de UNITER și înregistrată la Primăria Craiova cu nr. 118353/17.08.2020, Uniter mai 
solicită punerea la dispoziție a spațiului Teatrul de Vară în perioada 17-22 septembrie 
pentru montări tehnice, montări echipamente televiziune, montare decor, decizia fiind 
luată și în funcție de complexitatea scenotehnicii și de adaptarea la măsurile de 
siguranță sanitară impuse de pandemia COVID 19, dar și accesul gratuit în Casa 
Bibescu pentru desfășurarea activităților de organizare a Galei UNITER, în perioada 
16 – 23 septembrie, pentru echipele de organizare și pentru a găzdui, în spațiul 
exterior clădirii, evenimentul de COVOR ROȘU. Acest eveniment se va desfășura cu 
o oră înainte de începerea spectacolului Galei și va fi transmis prin livestreaming pe 
www.uniter.ro.  

Proiectul cultural va fi organizat de UNITER – Uniunea Teatrală din România, 
co-organizator SRTV – Societatea Română de Televiziune, fiind finanţat de 
Ministerul Culturii, cu participarea Casei Regale a României și a altor instituții și cu 
propunerea ca Primăria Municipiului Craiova, prin Consiliul Local Municipal, să fie 
partenerul local și să finanțeze o parte din cheltuielile necesare, conform buget 
estimativ atașat solicitării.  

Uniunea Teatrală din România este o persoană juridică română de utilitate 
publică, cu durată nelimitată, înființată conform prevederilor legale în 1990 și 
declarată ca fiind de utilitate publică prin HG nr. 746/2000. Conform statutului 
UNITER, activitatea principală este de promovare și premiere a spectacolelor teatrale 
și a creațiilor valoroase ale dramaturgiei naționale, prin acordarea de premii naționale 
în domeniul teatral. 

Premiile UNITER vor fi decernate într-un spectacol de înaltă ţinută artistică, ce 
reuneşte personalităţi ale scenei naţionale, oameni de cultură şi de teatru din ţară şi 
străinătate. În cadrul galei, reprezentantul Primăriei Craiova va urca pe scenă, unde 
alături de un artist binecunoscut, va oferi un premiu stabilit de comun acord cu 
organizatorii. Evenimentul va fi transmis în direct, pe TVR1, în prime time, precum şi 
pe Radio România Cultural, prin livestreaming pe www.uniter.ro și www.tvr.ro  şi pe 
pagina de Facebook UNITER, ocazie cu care se va face și o puternică promovare a 
Municipiului Craiova. De altfel, evenimentul și orașul-gazdă beneficiază de 
promovare națională prin intermediul canalelor media ale partenerilor evenimentului, 
prin diverse materiale de tipul afișe, panouri stradale, flyere, spoturi audio-video etc., 
dar și prin intermediul canalelor social-media etc. 



 

Gala Premiilor UNITER cuprinde un program de elită, cu o valoare culturală 
de necontestat, un eveniment cultural complex, cu vizibilitate mare în mass-media şi 
binecunoscut publicului larg. Decernarea premiilor se va face după principiul 
nominalizărilor decise de un Juriu format din critici de teatru. Juriul de nominalizări 
al Galei UNITER 2020 (Călin Ciobotari, Ludmila Patlanjoglu și Maria Zărnescu) a 
vizionat spectacolele produse de instituțiile de teatru din București și din țară pe 
parcursul anului 2019. În seara Galei, un alt Juriu, format din regizorul Radu Apostol, 
scenograful Cosmin Ardeleanu, actrița Catrinel Dumitrescu, criticii de teatru Cristina 
Rusiecki și Doru Mareș, personalităţi ale vieţii teatrale, va decide, prin vot secret, 
dintre aceste nominalizări, câştigătorul fiecărui Premiu.  

Gala UNITER reprezintă un punct de reper pentru analiza vieţii teatrale din 
România. În seara Galei, premiile decise de către Juriul final, dintre nominalizări vor 
fi: Pentru cel mai bun spectacol, Pentru cel mai bun regizor, Pentru cel mai bun 

scenograf, Pentru cel mai bun actor în rol principal, Pentru cea mai bună actriţă în 

rol principal, Pentru cel mai bun actor în rol secundar, Pentru cea mai bună actriţă 

în rol secundar, Pentru critică teatrală, Pentru debut, Pentru teatru radiofonic, 

Pentru teatru TV.  
SENATUL UNITER va decide premiile pentru întreaga activitate – actor, 

actriţă, regie, scenografie, premiul de excelenţă, precum şi premiile speciale (muzică 
de teatru, coregrafie, teatru de copii, teatru de revistă, circ). În cadrul Galei se va 
acorda şi premiul pentru câştigătorul Concursului de dramaturgie românească – Cea 
mai bună piesă românească a anului, program derulat sub egida Casei Regale a 
României.   

Gala UNITER cuprinde și o campanie activă, care se adresează publicului mai 
mult sau mai puţin cunoscător al Galei și care prezintă şi susţine artiştii şi 
spectacolele aflate în concurs prin derularea unor scurte filme video, adresate 
publicului larg, care participă la VOTUL PUBLICULUI. Prin site-ul www.uniter.ro, 
principalul canal de comunicare şi informare pentru Gala Premiilor UNITER, 
publicul e informat privind participarea la vot. Câștigătorii fiecărei categorii vor fi 
anunțați la sfârşitul spectacolului Galei, în direct, de către amfitrionul acestuia, 
domnul Ion Caramitru.   
        Obiectivele galei urmăresc stimularea creaţiei teatrale româneşti contemporane, 
identificarea, promovarea şi susţinerea celor mai valoroase creaţii teatrale ale anului 
precedent, informarea şi educarea publicului, susţinerea reperelor valoroase ale 
creaţiei teatrale româneşti și a spiritului de competiţie în interiorul breslei teatrale, 
promovarea creaţiei teatrale româneşti la nivel naţional şi internaţional, promovarea 
orașului-gazdă, precum și deschiderea teatrului din România către spaţiile teatrale 
europene.  

Gala Premiilor UNITER a devenit un eveniment care contribuie în mod direct 
și la promovarea şi vizibilitatea valorilor cultural-teatrale locale, parte a valorilor 
culturale ale oraşului şi regiunii în care se desfăşoară, oferind suport identitar valoros 
şi de necontestat spaţiului cultural românesc. Evenimentul se adresează întregii 
comunităţi teatrale: actori, regizori, scenografi, coregrafi, compozitori, dramaturgi, 
critici de teatru, studenţii de la facultăţile de teatru, precum și publicului larg din ţară 
şi din străinătate.   



 

Perioada de organizare a Galei Premiilor Uniter este 17-22 septembrie 2020, 
iar noua locație de desfășurare propusă pentru spectacolul de decernare – Teatrul de 
Vară din Parcul Nicolae Romanescu Craiova a fost aleasă datorită unicității sale. 
Reabilitat pe fonduri europene, Teatrul de Vară este cea mai mare sală de spectacole 
pe care municipalitatea o are la dispoziție, iar în aer liber – singura. Cu o capacitate 
de 878 de locuri și proiectat într-o formă inedită, Teatrul de Vară oferă o acustică 
excelentă și este unul dintre cele mai frumoase spații de spectacole din țară, motiv 
pentru care Senatul Uniter a propus ca Gala din acest an să se desfășoare, pentru 
prima oară, într-un spațiu deschis.       

Pentru întreaga comunitate locală – craioveni și autorități, Gala UNITER aduce 
numeroase beneficii de imagine, de turism cultural, dar și educativ-formativ, marcând 
Craiova pe harta națională a evenimentelor de înaltă ținută artistică. La spectacolul 
galei, organizatorii vor oferi invitații, în limita locurilor disponibile.  

Având în vedere că Gala UNITER are statutul de eveniment cultural de 
importanţă naţională şi internaţională, cu rolul de promotor al celor mai valoroase 
creaţii teatrale contemporane din România și de promovare a valorilor oraşului în 
care poposeşte, Municipiul Craiova, prin Consiliul Local Municipal, în calitate de 
partener al evenimentului, va aloca suma de 500.000 lei de la bugetul local pentru 
organizarea manifestărilor din cadrul GALEI PREMIILOR UNITER, ediția a 
XXVIII-a, în data de 21 septembrie 2020, exclusiv pentru evenimentul organizat în 
Municipiul Craiova, cuprinzând cheltuieli pentru drepturi intelectuale (onorarii jurii, 
regie, scenografie, trofee, momente artistice), prestari servicii și colaboratori 
(remuneraţii colaboratori personal tehnic, personal organizare), transport intern şi 
internaţional (invitaţi şi participanţi), transferuri - intern (avion, tren, autoturism, 
microbuz, autocar, etc.), cazare, tipărituri (afişe, caiete program, invitaţii şi plicuri, 
alte materiale publicitare, realizare film şi DVD etc.), închirieri de aparatură 
(închiriere aparatură specifică: instalaţii, aparatură videoproiecţie, videoproiectoare), 
acţiuni promoţionale şi de publicitate, cheltuieli de promovare mass media (presă, TV 
naţional cultural şi internaţional, radio naţional şi internaţional), premii etc.     

Evenimentul a fost prevăzut în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu 
nr. 8169/14.01.2020, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din 
Municipiul Craiova pe parcursul anului 2020 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 
Articolul 203030, iar suma de 500.000 lei necesară organizării evenimentului a fost 
alocată prin HCL nr. 33/2020, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova pentru anul 2020.  

Plățile se vor efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la 
Registratura Primăriei Craiova și a procesului verbal de recepție aferente 
manifestărilor din cadrul galei și vor fi însoțite de documente justificative, așa cum 
sunt ele menționate în devizul estimativ (privind cheltuielile efectuate, fără a depăși 
valoarea contractului). 

Ţinând seama de faptul că acest eveniment marchează un moment important 
pentru craioveni și pentru imaginea orașului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, ale Hotărârii nr. 668/2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea 



 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 lit. a), d) și e) 
și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul 
Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 - 
privind finanțele publice locale, actualizată, în conformitate cu prevederile HCL nr. 
33/2020, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
pentru anul 2020 și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 
- privind asociațiile și fundațiile și a Hotărârii Guvernului nr. 746/2000 - privind 
recunoașterea Uniunii Teatrale - UNITER, ca fiind de Utilitate Publică, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
    
1. Contractul de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Uniunea Teatrală din România, în vederea organizării 
GALEI PREMIILOR UNITER, ediția a XXVIII-a, la Craiova, în data de 21 
septembrie 2020, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă 
din prezentul raport; 
2.  Programul evenimentului, conform Anexei nr. 2 la prezentul raport;  
3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat, în forma prevăzută la Anexa nr. 1 la prezentul raport. 
                                
 
           Şef Serviciu Imagine,                                                            Întocmit,             
       Marina ANDRONACHE                                                  Daniela CHIROIU    

                                                                                                 
 
 
 

Control Financiar-Preventiv,  
Simona Crenguța RUGEANU 

 
 



Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 

Contract de parteneriat încheiat cu Uniunea Teatrală din România 
 
 

 

                                                                                                               ANEXA NR. 1  
CONTRACT DE PARTENERIAT 

Nr.________/_________2020 

ÎNCHEIAT ÎNTRE: 
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
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 
UNIUNEA TEATRALĂ DIN ROMĂNIA, cu sediul în București, str. George 
Enescu, nr. 2-4, sector 1, cod fiscal 4659323, tel. 021/315.36.36, fax 021/315.00.48, 
cont nr. RO86RNCB0072049712860001, legal reprezentată prin Aura CORBEANU, 
în calitate de Vicepreşedinte executiv, denumit în continuare ORGANIZATOR. 
 
Art. 1 - Obiectul contractului: 
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea organizării  
Galei Premiilor Uniter – denumit în continuare Evenimentul, ediția a XXVIII-a, ce va 
fi prezentat publicului larg în data de 21 septembrie 2020, în Parcul Nicolae 
Romanescu Craiova – Teatrul de Vară, exclusiv pentru evenimentul organizat în 
Municipiul Craiova.  
 
Art. 2 - Durata contractului: 
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la 
îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 
 
Art. 3 - Temeiul juridic:    
Legea nr. 55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea nr. 668/2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 lit. a), d) și e) 
și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul 
Administrativ, în  conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 - 
privind finanțele publice locale, actualizată, în conformitate cu prevederile HCL nr. 
33/2020, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 - 
privind asociațiile și fundațiile și a Hotărârii Guvernului nr. 746/2000 - privind 
recunoașterea Uniunii Teatrale - UNITER, ca fiind de Utilitate Publică, precum si HCL 
nr. ............ /2020. 
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Art. 4 - Principiile aplicabile:  
Principiile  care  stau  la  baza  prezentului  contract  sunt principiile legalității,  
egalității, transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, 
continuității şi adaptabilității.  
 
Art. 5 - Obligaţiile părţilor:     
5.1.  Uniunea Teatrală din România se obligă: 
a) Să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune condiţii, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu conceptul și programul de 
ansamblu prezentate în propunerea de parteneriat, având ca singur criteriu asumat 
creșterea calității și a impactului public al evenimentului, în limitele de buget ale sumei 
alocate prin HCL    /2020; 
b) Să respecte toate măsurile reglementate legal privind prelungirea stării de alertă și 
măsurile stabilite pe plan național și local, Hotărârile Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Dolj și ale Comitetului Local pentru Situații de Urgențe al 
Municipiului Craiova, care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, organizatorul fiind direct responsabil de 
respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorități în contextul epidemiologic actual, 
precum și de asigurarea măsurilor de siguranță și protecție a invitaților, a staff-ului de 
organizare cât și a spectatorilor, necesare organizării și desfășurării unui asemenea tip 
de evenimente;   
c) Să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare 
desfăşurării evenimentului; 
d) Să obțină și să achite toate autorizațiile de la instituții responsabile cu drepturile de 
autor din domeniu din țară și străinătate, precum UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, 
DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA etc. sau altele asemenea;  
e) Să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce priveşte costurile 
evenimentului, altele decât cele de tipul celor prevăzute în prezentul contract și orice 
cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau  de către 
orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de 
către Organizator; 
f) Să asigure promovarea Evenimentului și a Partenerului prin conceperea, 
producția/realizarea și difuzarea de spoturi audio-video, comunicate, advertoriale, 
reportaje etc. de promovare, afișe, flyere, bannere, spidere etc., prin promovare pe 
rețele de socializare, inclusiv prin mulțumiri verbale adresate de către Organizator 
Partenerului în cadrul manifestărilor din cadrul evenimentului. Promovarea se va face 
pe canalele media – radio, tv, presă scrisă și online pe plan local, regional, național. La 
finalul evenimentului, Organizatorul va atașa și un raport de monitorizare a presei pre 
și post eveniment; 
g) Să permită Partenerului posibilitatea de promovare în spațiile Evenimentului, în 
afara modalităților mai sus menționate, prin amplasarea de roll-up-uri sau alte display-
uri, flyere sau alte materiale de promovare de acest gen ale Partenerului; 
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h)  Să asigure echipa de comunicare și PR-ul evenimentului; 
i) Să stabilească un calendar / program al evenimentului, concepția artistică privind   
desfășurarea evenimentului; 
j) Să furnizeze toate informațiile referitoare la derularea parteneriatului și să
 justifice cheltuirea sumei alocate de Municipiul Craiova; 
k) Să răspundă în scris în termen de 5 zile lucrătoare oricărei solicitări formulată     de 
Municipiul Craiova cu privire la Eveniment; 
l) Să menționeze Partenerul în toate comunicările publice pe durata contractului    cu 
următorul text: “Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Craiova şi Consiliul 

Local al Municipiului Craiova“, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în 
materia audiovizualului; 
m) Să gestioneze în limitele și în condițiile legii fondurile primite;  
n) Să asigure respectarea dispozițiilor legislației naționale și internaționale în                       
materia drepturilor de autor și a drepturilor conexe de autor din domeniul specific     
evenimentului, precum și respectarea dispozițiilor legislației achizițiilor publice, în 
situatia în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, aceste 
obligații revenindu-i în mod exclusiv; 
o) Să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor 
pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terţelor 
persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau 
indirect din manifestările cuprinse în Eveniment;  
p) Să asigure invitații, în limita locurilor disponibile, la spectacolul galei. Organizatorul 
se obligă să comunice opiniei publice, prin mijloacele mass-media pe care le are la 
dispoziție, în termen rezonabil, care este modalitatea de comunicare şi informare 
pentru Gala Premiilor UNITER; 
r) Să prezinte, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea procesului-verbal de 
recepție a Evenimentului, raportul de cheltuieli însoțit de documentele justificative 
privind totalitatea cheltuielilor efectuate, fără a depăși valoarea contractului. Raportul 
de cheltuieli efectiv realizate conține cheltuieli eligibile (conform conceptului si 
programului de ansamblu prezentate în cererea de parteneriat, din categoria celor 
precizate în devizul estimativ de cheltuieli) în limitele de buget ale sumei alocate prin 
HCL    /2020;  
s) Uniunea Teatrală din România este organizatorul principal al Evenimentului și va 
detine exclusiv drepturile patrimoniale de autor si conexe ale spectacolului galei, 
respectiv drepturile de: fixare (înregistrare), adaptare audiovizuală, difuzare 
înregistrată (inclusiv redifuzările ulterioare) integral/secvenţial, inclus şi/sau separat, 
retransmitere (prin fir, cablu, fără fir, prin satelit si prin orice procedee-ex. TV/HD, 
radio, internet, in reteaua de telefonie mobila etc.), reproducere permanentă sau 
temporară, integrala si/sau partiala, direct si/sau indirect, prin orice mijloc si sub orice 
forma, dreptul de comunicare publică, inclusiv prin internet si telefonie mobila, direct 
sau indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea înregistrărilor/programelor la 
dispoziţia publicului și a Partenerului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în 
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orice moment ales în mod individual, de către public (de exemplu internet, în reţeaua 
de telefonie mobilă, prin satelit, video, streaming si prin orice mijloace prevazute de 
lege etc.), astfel cum aceste drepturi i-au fost cedate prin contractele individuale 
încheiate cu titularii de drepturi patrimoniale de autor si conexe; 
ș) Ca urmare a măsurilor reglementate prin instituirea stării de alertă la nivel național, 
organizatorul va asigura dezinfecția/spălarea spațiului de desfășurare a evenimentului 
menționat, ce va avea loc în Parcul Nicolae Romanescu – zona Teatrului de Vară și 
zona Casei Bibescu, cu mențiunea că responsabilitatea pentru substanțele folosite la 
dezinfecție este exclusiv în sarcina organizatorului, care va utiliza doar substanțe 
omologate, conform normelor în vigoare, care nu aduc atingere sănătății și siguranței 
umane;   
t) Să se asigure că participanții vor respecta toate normele legale impuse de autorități, 
conform reglementărilor instituite la nivel național și local în această perioadă: 
distanțare socială, termoscanare participanți, dezinfectanți, culoare de trecere etc.; 
ț) Să asigure serviciile de pază; 
u) Să suporte reparaţiile în cazul apariţiei unor pagube materiale cauzate de utilizarea 
necorespunzătoare a spaţiului alocat evenimentului; 
v) Să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată 
durata desfăşurării evenimentului; 
x) Să asigure toalete ecologice la locul de desfăşurare al evenimentului, precum şi 
igienizarea lor; 
y) Să asigure asistenţă medicală pe parcursul desfăşurării evenimentului; 
z) Organizatorul își asumă întreaga responsabilitate asupra evenimentului în legătură 
cu acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la accidente, 
răni ușoare sau mortale sau altele provenite sau rezultate prin participarea la 
eveniment. 
 
5.2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă: 
a) Să aloce suma de 500.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind organizarea 
Galei Premiilor UNITER, ediția a XXVIII-a, care va avea loc în data de 21 septembrie 
2020, exclusiv pentru evenimentul organizat în Municipiul Craiova, cuprinzând 
cheltuieli pentru drepturi intelectuale (onorarii jurii, regie, scenografie, trofee, 
momente artistice), prestari servicii si colaboratori (remuneraţii colaboratori personal 
tehnic, personal organizare), transport intern şi internaţional (invitaţi şi participanţi), 
transferuri - intern (avion, tren, autoturism, microbuz, autocar etc.), cazare, tipărituri  
(afişe, caiete program, invitaţii şi plicuri, alte materiale publicitare, realizare film şi 
DVD etc.), închirieri de aparatură (închiriere aparatură specifică: instalaţii, aparatură 
videoproiecţie, videoproiectoare), acţiuni promoţionale şi de publicitate, cheltuieli de 
promovare mass media (presă, TV naţional cultural şi internaţional, radio naţional şi 
internaţional), premii etc.   
b) să pună la dispoziția organizatorului spațiul Teatrului de Vară, în perioada 17-22 
septembrie, pentru montări tehnice, montări echipamente televiziune, montare decor, în 
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funcție de complexitatea scenotehnicii și de adaptarea la măsurile de siguranță sanitară 
impuse de pandemia COVID 19. 
c) să permită accesul gratuit la Casa Bibescu, în perioada 16 – 23 septembrie, pentru 
desfășurarea activităților de organizare a Galei UNITER, dar și pentru găzduirea 
evenimentului de COVOR ROȘU din cadrul Galei.  
d) Plățile se vor efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la 
Registratura Primăriei Craiova și a procesului verbal de recepție aferente manifestărilor 
din cadrul galei și vor fi însoțite de documente justificative, așa cum sunt ele 
menționate în devizul estimativ (privind cheltuielile efectuate, fără a depăși valoarea 
contractului). 
e) Toate cheltuielile enumerate, conform devizului estimat, vor fi detaliate in raportul 
de cheltuieli al Evenimentului. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor este cea 
cuprinsă între data semnării prezentului contract de parteneriat și până la îndeplinirea 
tuturor obligațiilor contractuale privind realizarea evenimentului de către Organizator, 
așa cum sunt ele menționate în devizul estimativ prezentat.  
f) Să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea Evenimentului;  
g) Să faciliteze Organizatorului distribuirea de materiale informative și promoţionale 
pe domeniul public (flyere, afişe etc.) prin care să se facă referire la faptul că 
evenimentul este susţinut de Primăria Craiova și Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi să susţină, la rândul său, mediatizarea evenimentului prin mijloacele care îi 
stau la dispoziție (de tipul comunicatelor de presă, informărilor etc.), fără aport 
financiar suplimentar din partea partenerului;        
h) Să asigure în mod gratuit eliberarea autorizaţiilor de liber acces în zona de 
desfăşurare a evenimentului pentru maşinile care transportă logistica necesară 
desfăşurării acestuia. Partenerul va elibera, în baza solicitărilor organizatorului, 
autorizaţiile de transport pentru toate tipurile de camioane necesare desfăsurării 
evenimentului pe teritoriul Municipiului Craiova, cu mențiunea Gala Premiilor 
UNITER;  
i) Să  comunice  Biroului  Rutier  Craiova, Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj, 
Grupării Mobilă  de  Jandarmi  „Fraţii Buzeşti” Craiova, Poliţiei Locale Craiova, 
Poliţiei Municipiului Craiova şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” 
judeţul Dolj, manifestările ce vor avea loc în Municipiul Craiova în cadrul 
Evenimentului Gala Premiilor UNITER, programat în data de 21 septembrie la 
Teatrul de Vară din Parcul Romanescu și având perioada de montare aferentă între 17-
22 septembrie 2020, conform solicitării, în vederea sprijinirii cu personal de 
specialitate şi asigurării de asistenţă în perioada desfăşurării evenimentului, conform 
reglementărilor în vigoare. 
Art. 6 -  Modificarea contractului 
1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu 
acordul părților. 
2) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional 
încheiat retroactiv este nul. 
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Art. 7 – Încetarea contractului 
1) Prezentul contract de parteneriat încetează după îndeplinirea tuturor obligațiilor 
contractuale. 
2) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, 
în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a 
cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese. 
 
Art. 8 – Forţa majoră         
Forţa majoră 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. 9 – Litigii  
Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluţiona pe cale amiabilă şi, dacă 
acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
 
Art. 10 – Dispoziţii finale  
1) Orice comunicare între părți trebuie să fie transmisă în scris. 
2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 
momentul primirii. 
3) Comunicările între părți se vor face la adresele specificate de către părți. 
4) În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență 
este obligată să notifice de îndată cealaltă parte. 
Prezentul contract conţine un număr de 6 (șase) pagini şi s-a încheiat într-un număr de 
2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data 
semnării lui. 

Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova     

 Primar,                   
                Mihail GENOIU 

          Uniunea Teatrală din România 
               Vicepreşedinte Executiv,   
 
                       Aura CORBEANU 
              

   Direcţia Economico - Financiară,                                       Director Executiv,   
           Daniela MILITARU                         Carmen MARINESCU       

         
    Control Financiar-Preventiv,                                                          
   Simona Crenguța RUGEANU                                
                                                                                        
          Şef Serviciul Imagine,                               
     Marina ANDRONACHE                    
             
   
        Avizat pentru legalitate,                             Avocat UNITER, 
          Pîrvu Mariana-Denisa                                      Valentina VARBAN TOPOR 
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ANEXA NR. 2 
PROIECT - PROGRAM 

GALA PREMIILOR UNITER,  
ediția a XXVIII-a 

 Craiova,  21 septembrie 2020  
                                       
LUNI, 21 SEPTEMBRIE 
 
Deschidere EVENIMENT DE COVOR ROȘU / LIVESTREAMING 
     
 Transmisiune în direct pe TVR1, RADIO ROMÂNIA 

CULTURAL ȘI INTERNET 
  
Spectacolul Galei este structurat în două părți, cu durate aproximativ egale.  
Prima parte începe cu un generic și un film documentar despre orașul Craiova. 
Premiul Președintelui se acordă TEATRULUI NAȚIONAL „MARIN SORESCU” 
DIN CRAIOVA pentru 170 de ani de istorie în teatrul românesc. 
 
PREMIUL PENTRU DEBUT- nominalizări  
• Andrei Chifu, pentru rolul El din spectacolul „Casa de pe graniţă” de Sławomir 
Mrožek, un spectacol de Ada Lupu Hausvater la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” 
din Timişoara 
• Tamás Jakab, pentru rolul George Gibbs din spectacolul „Oraşul nostru” de Thornton 
Wilder, regia Vladimir Anton la Teatrul „Tomcsa Sándor” Odorheiu Secuiesc 
• Constantin Radu Tudosie, pentru regia spectacolului „A douăsprezecea noapte” la 
Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani 
 
PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE / ACTRIŢĂ  
RODICA MANDACHE  
 
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN ROL SECUNDAR – 
nominalizări  
• Puşa Darie, pentru rolul Mama din spectacolul „Dansul Delhi” de Ivan Vîrîpaev, 
regia Radu Afrim la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi 
• Elena Popa, pentru rolurile din spectacolul „Dragonul de aur” de Roland 
Schimmelfenning, regia Catinca Drăgănescu la Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu 
Gheorghe 
• Alina Rotaru, pentru rolul Madame de Tourvel din spectacolul „Legături 
primejdioase” de Christopher Hampton, după romanul lui Choderlos de Laclos, regia 
Cristi Juncu la Teatrul Mic Bucureşti  
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PREMIUL SPECIAL pentru video design și mapping care se acordă artistului 
ANDREI COZLAC 
 
PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR – 
nominalizări  
• Andrei Cătălin, pentru rolurile din spectacolul „Emisie: Titanic Vals”, după Tudor 
Mușatescu, regia Matei Lucaci-Grunberg la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea 
• Cristian Grosu, pentru rolul Caliban din spectacolul „Furtuna” de William 
Shakespeare, regia Gábor Tompa la Teatrul Naţional Cluj-Napoca   
• Răzvan Vicoveanu, pentru rolul Joshua din spectacolul „Creştini” de Lucas Hnath, 
regia Radu Iacoban la Teatrul „Regina Maria” Oradea  
 
PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE / SCENOGRAFIE  
CONSTANTIN CIUBOTARIU 
Moment artistic muzical  
 
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ SCENOGRAFIE – nominalizări 
 • Carmencita Brojboiu şi András Rancz, pentru scenografia spectacolului „Nora” de 
Henrik Ibsen, regia Botond Nagy la Teatrul Maghiar de Stat Cluj  
• Cristina Milea, pentru scenografia spectacolului „Legături primejdioase” de 
Christopher Hampton, după romanul lui Choderlos de Laclos, regia Cristi Juncu la 
Teatrul Mic Bucureşti  
• Irina Moscu, pentru scenografia spectacolului „Casa cu suricate” de David Drábek, 
regia Radu Afrim la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova 
 
PREMIUL SPECIAL pentru teatru de păpuși și marionete care se acordă 
FESTIVALULUI „PUPPETS OCCUPY STREET” / „PĂPUȘILE OCUPĂ 
STRADA”, EDIȚIA 2019 cu tema „Evoluție prin Revoluție” organizat de Teatrul 
pentru copii și tineret Colibri Craiova 
 
PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL – 
nominalizări. 
• Lucian Ionescu, pentru rolul Gomez Addams din spectacolul „Familia Addams”, 
regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu la Teatrul Excelsior Bucureşti 
• Sorin Leoveanu, pentru rolul Barry Champlain din spectacolul „Radio” de Eric 
Bogosian, regia Bobi Pricop la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova 
• Marius Turdeanu, pentru rolul George din spectacolul „Cui i-e frică de Virginia 
Woolf?” de Edward Albee, regia Andrei și Andreea Grosu la Teatrul Naţional „Radu 
Stanca” Sibiu 
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PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE: ACTOR MIRCEA RUSU 
 
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN ROL PRINCIPAL – 
nominalizări  
• Anca Hanu, pentru rolul Chiritza Bârzoi din spectacolul „Chiritza în concert”, după 
Vasile Alecsandri și Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea la Teatrul Naţional 
Cluj-Napoca 
• Ofelia Popii, pentru rolul Martha din spectacolul „Cui i-e frică de Virginia Woolf?” 
de Edward Albee, regia Andrei și Andreea Grosu la Teatrul Naţional „Radu Stanca” 
Sibiu 
• Oana Predescu, pentru rolul Morticia Addams din spectacolul „Familia Addams”, 
regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu la Teatrul Excelsior Bucureşti 
 
PREMIUL CONSILIULUI BRITANIC 
PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL DE TEATRU TV – 
nominalizări 
• „Furtuna” de William Shakespeare, regia Alexandru Lustig, producție a Societății 
Române de Televiziune și a Fundației Teatru Contemporan  
• „Manifest. Scrisoare către un prieten şi înapoi către ţară” de Ruxandra Cesereanu, 
regia Cornel Mihalache, producție a Societății Române de Televiziune (Casa de 
Producție a TVR) 
 
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ PIESĂ A ANULUI 
 
Partea a doua începe cu un generic realizat de TVR și cu un film despre orașul 
Craiova. 
„IN MEMORIAM” constă într-un film proiectat pe ecranul din scenă cu portretele 
artiştilor decedaţi pe parcursul anului anterior 
 
PREMIUL DE EXCELENŢĂ care se acordă în acest an FESTIVALULUI 
NAȚIONAL DE TEATRU  
 
PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL DE TEATRU RADIOFONIC 
– nominalizări.  
• „Hamlet” de William Shakespeare, adaptarea radiofonică şi regia artistică Mihai 
Lungeanu, producție a Societății Române de Radiodifuziune  
• „Jos comunismul – joc pe calculator de strategie şi RPG” de Ema Stere,  regia 
artistică Attila Vizauer, producție a Societății Române de Radiodifuziune 
• „Frumoasa adormită şi trezită” de Alexandra Ares, regia artistică Diana Mihailopol, 
producție a Societății Române de Radiodifuziune 
 



Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 

Contract de parteneriat încheiat cu Uniunea Teatrală din România 
 
 

 

PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE CRITICĂ ȘI ISTORIE 
TEATRALĂ:  MYA LIONTESCU 
 
PREMIUL PENTRU CRITICĂ DE TEATRU – nominalizări.  
• Oana Cristea Grigorescu 
• Raluca Rădulescu 
• Irina Zlotea 
 
PREMIUL SPECIAL PENTRU MACHIAJ DE SCENĂ: MINELA POPA. 
Moment artistic de Stand up. 
 
PREMIUL SPECIAL pentru o activitate de șase decenii în editarea cărții de 
teatru: VIORICA MATEI 
 
PREMIUL SPECIAL pentru promovarea teatrului-dans: LINOTIP – CENTRU 
INDEPENDENT COREGRAFIC.  
 
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE – nominalizări.  
• Eugen Jebeleanu, pentru regia spectacolului „Itinerarii. Într-o zi lumea se va 
schimba” la ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Compagnie des 
Ogres 
• Alexandru Mâzgăreanu, pentru regia spectacolului „Steaua fără nume” la Teatrul 
Tineretului Piatra Neamţ 
• Botond Nagy, pentru regia spectacolului „Nora” la Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
 
PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE REGIE: DRAGOȘ 
GALGOȚIU.  
 
PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL – nominalizări.  
• „Chiritza în concert”, după Vasile Alecsandri și Matei Millo, un spectacol concert de 
Ada Milea la Teatrul Naţional Cluj-Napoca 
• „Familia Addams”, regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu la Teatrul Excelsior 
Bucureşti  
• „Oraşul nostru” de Thornton Wilder, regia Vladimir Anton la Teatrul „Tomcsa 
Sándor” Odorheiu Secuiesc 
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