
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                             PROIECT                     

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în vederea organizării Festivalului 
Internațional al Filmului Ecologist EcoFest „Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 

a XI-a, în perioada 07.06.-13.06.2021 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.04.2021; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.61811/2021, raportul nr.63680/2021 al 
Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.65176/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea asocierii 
între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România, în vederea organizării Festivalului Internațional al Filmului Ecologist EcoFest 
„Pentru Sănătatea Pământului”, ediția a XI-a, în perioada 07.06.-13.06.2021; 
          În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, modificată și completată, Ordonanței de Guvern nr.26/2000 
privind asociațiile și fundațiile, modificată și completată, Hotărârii Guvernului 
nr.472/2008 privind recunoașterea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România ca fiind 
de utilitate publică, modificată și completată, Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, modificată și 
completată și Hotărârii Guvernului nr.432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, 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 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, modificată și completată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

          Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România, în vederea organizării Festivalului 
Internațional al Filmului Ecologist EcoFest „Pentru Sănătatea Pământului”, 
ediția a XI-a, în perioada 07.06.-13.06.2021,  conform contractului de asociere 
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 mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.1.  

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

  
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

         Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 61811/02.04.2021 

 
 
 

REFERAT 
de aprobare a proiectului de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului, și Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România, în vederea organizării Festivalului Internațional al 
Filmului Ecologist EcoFest ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția a XI-a, în 

perioada 7 – 13 iunie 2021, la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu și 
la Filarmonica Oltenia Craiova/Colegiul Național Elena Cuza 

  
     
 Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în colaborare cu Asociaţia 
Inițiativa Ecologistă Europeană, cu sprijinul Ministerului Culturii, Ministerului 
Educației și în parteneriat cu Primăria Craiova solicită să organizeze la Craiova, în 
perioada 7-13 iunie 2021, un proiect socio-cultural și educațional – Festivalul 
Internațional de Film Ecologist ECOFEST 2021.  
 
 Aflat la cea de-a XI-a ediție, festivalul a fost inițiat cu sprijinul Centrului 
Național al Cinematografiei și s-a definit ca un proiect educativ non-formal pentru 
ecologie și protecția mediului, având o importantă componentă cultural-educativă și 
civică. În cadrul festivalului vor participa cineaști români și străini, fiind prezentate 
cele mai reușite filme de gen, din peste 20 de ţări, de pe mai multe continente, 
peliculele fiind distribuite în mod gratuit publicului. ECOFEST realizează o îmbinare 
a temelor culturale cu cele ecologiste, urmărind informarea și conștientizarea 
participanților cu privire la impactul problemelor legate de mediu și ecologie asupra 
calității vieții. Programul ediției din acest an va fi împărțit în două secțiuni de 
proiecții de filme cu tematică ecologistă, denumite ”Competiţie” şi ”Panorama”. 
 
 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, conform prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a 
Serviciului Imagine cu nr. 47313/12.03.2021, privind cheltuielile estimative necesare 
activităţilor din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2021 - Alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii/ Alte proiecte, alte evenimente, Articolul 203030, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, 
aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 246/2005, a Hotărârii Guvernului 
nr. 472/2008 - privind recunoașterea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ca 
fiind de Utilitate Publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, 



 
 

propunem promovarea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local 
Municipal Craiova din luna aprilie 2021, a proiectului de hotărâre privind asocierea 
dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, și Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România, în vederea organizării Festivalului Internațional 
al Filmului Ecologist EcoFest ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția a XI-a, în 
perioada 7 – 13 iunie 2021, la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu și la 
Filarmonica Oltenia Craiova/Colegiul Național Elena Cuza. 
 
 
Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
Semnătura: ______________ 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  63680 / 06.04.2021      
 
                                                                                       
                                                              RAPORT 
 

privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local  
al Municipiului, și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în vederea 

organizării Festivalului Internațional al Filmului Ecologist EcoFest  
”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția a XI-a, în perioada 7 – 13 iunie 2021 

 
 

 Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în colaborare cu Asociaţia 
Inițiativa Ecologistă Europeană, cu sprijinul Ministerului Culturii și Ministerului 
Educației și în parteneriat cu Primăria Craiova, vor organiza la Craiova, în perioada 
7-13 iunie 2021, un proiect socio-cultural și educațional – Festivalul Internațional de 
Film Ecologist ECOFEST ”Pentru Sănătatea Pământului”, a XI-a ediție. Nouă dintre 
edițiile precedente s-au desfășurat în România: în 2011 la Oradea, 2012 - Brăila, 
2013 - Băile Felix, 2014 - Piatra Neamț, 2016 - București, 2017 - Suceava, 2018 - 
București, 2019 - Sinaia, iar o ediție, în Italia, în 2015, în cadrul Expoziției Universale 
de la Milano. Ultima ediție a ECO FEST, cea din 2020, a fost organizată exclusiv 
online. 
 Ediția din acest an se va desfășura într-un context special, în care necesitatea 
respectării restricțiilor legate de contextul epidemiologic al pandemiei cu coronavirus 
pentru desfășurarea actelor culturale se suprapune cu cea de sprijinire a unui sector 
profund afectat și cu nevoia publicului spectator de a participa, inclusiv în aceste 
condiții, la acte culturale de calitate. Astfel, ediția 2021 a ECOFEST se va desfășura 
la Craiova în format hibrid (transmisii online și participarea limitată a publicului, cu 
respectarea normelor în vigoare la momentul organizării).   
         Festivalul va avea o importantă componentă educativă, prin implicarea școlilor 
și elevilor din Craiova într-un concept original numit “Zona liberă de indiferență”, 
care, de-a lungul celor 10 ediții festivalului, s-a convertit în cel mai amplu program 
de educație ecologistă non-convențională desfășurat în România. În cadrul “Zonei 
Libere de Indiferență” se va organiza o competiție între echipe reprezentând școli și 
licee din Craiova, care vor prezenta câte un proiect ecologist. Proiectele vor fi 
prezentate în deschiderea proiecțiilor din cadrul Festivalului de Film Ecologist și vor 
fi însoțite de momente artistice realizate de elevii din aceeași școală/liceu, cu 
respectarea tuturor măsurilor în vigoare la momentul desfășurării evenimentului. 
 Prin adresa cu numărul 36052/24.02.2021, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a solicitat sprijin 
financiar autorității locale craiovene în vederea organizării Festivalului Internațional 
al Filmului Ecologist EcoFest, ediția a XI-a, la Craiova, în perioada 7 – 13 iunie 
2021, având ca locație de desfășurare a evenimentului – Teatrul de Vară din Parcul 
Nicolae Romanescu și Filarmonica Oltenia Craiova/Colegiul Național Elena Cuza. 



 

De asemenea, organizatorul a solicitat punerea gratuită la dispoziție a spațiului 
Teatrului de Vară, în perioada 5-15 iunie 2021, pentru montări tehnice, montări 
echipamente televiziune și decor, decizia fiind luată 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, pe perioada festivalului, pentru 
desfășurarea activităților de organizare, precum și pentru realizarea filmărilor și 
transmisiunilor video live ale emisiunilor realizate cu oficialitățile locale, conform 
programului ECOFEST. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a solicitat 
rezervarea gratuită a Filarmonicii Oltenia/Colegiului Național Elena Cuza (sala de 
spectacole), în perioada 7 – 11 iunie 2021, în vederea realizării unei secțiuni a 
festivalului, respectiv proiecția filmelor din secțiunea Concurs, precum și pentru 
realizarea de dezbateri cu Juriul elevilor și cu publicul spectator. 
 Festivalul a fost inițiat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și s-a 
definit ca un proiect educativ non-formal pentru ecologie și protecția mediului. În 
cadrul festivalului vor participa cineaști români și străini, fiind prezentate cele mai 
reușite filme de gen, din peste 20 de ţări, de pe mai multe continente, peliculele fiind 
distribuite în mod gratuit publicului. La fiecare dintre ediții, ECOFEST a reușit o 
îmbinare originală a temelor culturale și artistice cu cele ecologiste, acestea din urmă 
urmărind informarea și conștientizarea participanților cu privire la impactul 
problemelor legate de mediu și ecologie asupra calității vieții.   
 Programul ediției din acest an va fi împărțit în două secțiuni de proiecții de 
filme cu tematică ecologistă, denumite ”Competiţie” şi, respectiv, ”Panorama”. În 
cadrul primei secțiuni, intitulată ”Competiţie”, vor intra în concurs filme de lung și 
scurt metraj, jurizarea fiind asigurată de un juriu internațional de specialitate și de un 
juriu format din 50 de elevi din școlile din Craiova (juriu care va decerna Marele 
Premiu al Publicului), cele două jurii reunindu-se atât fizic, cât și pe grupuri de 
Facebook. O a doua secțiune, intitulată ”Panorama”, va oferi, în afara concursului, 
filme reprezentative cu tematică ecologistă, românești și străine, premiate la 
festivalurile internaționale de gen.   
 Pe lângă proiecții de film, se vor organiza manifestări dedicate unor 
personalități sau genuri cinematografice, workshop-uri educative și de creație, 
interactive, cu tematică ecologistă și culturală, precum și conferințe și dezbateri libere 
cu cineaștii participanți la festival și cu alți invitați speciali. 
 Vizionarea filmelor din categoriile Competiție și Panorama va avea loc atât 
fizic, în locațiile desemnate din Craiova și menționate mai sus, cât și în cadrul unor 
grupuri Facebook dedicate acestui eveniment, formate din spectatorii interesați de 
eveniment și tematica acestuia. Accesul în aceste grupuri se va face gratuit, în baza 
unei solicitări transmise pe pagina de Facebook a festivalului – 
https://www.facebook.com/ecofestromania, iar proiecțiile filmelor de lung metraj vor 
putea fi vizionate pe toată durata festivalului. Totodată, proiecțiile filmelor din 
categoria Panorama, emisiunile tematice și workshop-urile vor avea loc într-un 
format adaptat specificului mediului de transmisie și vor fi transmise pe site-ul și pe 
pagina de Facebook a festivalului, precum și pe paginile partenere. Știri și reportaje 
privind festivalul vor fi difuzate și la postul de televiziune Canal 33. Accesul 
publicului la toate acțiunile programate în cadrul festivalului va fi gratuit, în limita 



 

locurilor disponibile și cu respectarea tuturor măsurilor de distanțare și sanitare 
prevăzute de normele legale naționale și locale în vigoare, pe perioada pandemiei cu 
coronavirus. 
 Filmul este cel mai persuasiv mesager al culturii și al educației tinerelor 
generații, iar EcoFest folosește acest atuu pentru constituirea şi consolidarea unei 
Zone Libere de Indiferenţă faţă de cultură, în egală măsură, și față de problemele 
majore de mediu. Prin intermediul artelor prezente în Festival, se va transmite în 
special copiilor, adolescenților și tinerilor, printr-un mod accesibil și atractiv, 
dragostea pentru frumos, fie că frumosul e artă, natură sau amândouă laolaltă. 
 Având în vedere că EcoFest are o dimensiune culturală și o misiune în mod 
evident educativă și civică, oferind publicului posibilitatea de a se informa cu privire 
la problemele de natură ecologistă ale civilizaţiei contemporane, precum şi 
modalitățile de soluţionare, Municipiul Craiova, prin Consiliul Local Municipal, în 
calitate de partener al evenimentului, va aloca suma de 400.000 lei de la bugetul local 
pentru organizarea manifestărilor din cadrul Festivalului Internațional al Filmului 
Ecologist EcoFest, ediția a XI-a, în perioada 7 – 13 iunie 2021, exclusiv pentru 
evenimentul organizat în Municipiul Craiova, cuprinzând cheltuieli pentru drepturi 
intelectuale (regie artistică, grafică materiale tipărite și materiale promoționale, 
grafică site www.ecofestromania.ro, copywriter, traducere și adaptare filme secțiunea 
Competiție, PR, fotograf, lectori workshopuri, prezentatori, moderatori, selecționer 
filme, actori, artiști interpreți și artiști plastici, producător eveniment, momente 
artistice), prestări servicii și colaboratori (prestări servicii artistice, remuneraţii 
colaboratori, personal organizare), tipărituri (afişe, caiete program, flyere, diplome, 
alte materiale promoționale), realizare montaje video pentru festival etc., închirieri de 
aparatură (închiriere aparatură specifică: instalaţii, aparatură videoproiecţie, 
videoproiectoare etc.), licențe (taxe de proiecție) filme secțiunea Competiție și 
secțiunea Panorama etc. Totodată, având în vedere complexitatea și întinderea pe 
parcursul a unei săptămâni a manifestărilor incluse în cadrul evenimentului 
ECOFEST 2021, dar și pentru a facilita verificarea deconturilor, plata evenimentului 
se va face în două tranșe (plăți parțiale). Plățile parțiale se vor efectua în termen de 30 
de zile de la înregistrarea facturilor la Registratura Primăriei Craiova, însoțite de 
procesul verbal de recepție aferent activităților din cadrul festivalului pentru care se 
solicită plata parțială, pe perioada și ulterior desfășurării festivalului, și de 
documentele justificative care să ateste efectuarea și plata cheltuielilor eligibile 
aferente fiecărei tranșe și menționate în devizul estimativ, precum: facturi furnizori; 
contracte furnizori, contracte drepturi de autor etc; notă de recepție și constatare de 
diferențe, proces verbal de recepție a serviciilor; bonuri de consum; chitanțe, ordin de 
plată, extras de cont, state de plată etc. 
 Prin componentele sale educativă și civică ale evenimentului, dar mai ales 
datorită temei ecologice și de mediu pe care o abordează, EcoFest 2021 se încadrează 
obiectivelor din cadrul Strategiei Green City adoptată de Primăria Craiova la 
începutul acestui an, prin HCL nr. 41/2021, Craiova fiind singurul oraș din România 
cu o strategie de tip Green City deja aprobată și printre puținele din Europa. 
 
  



 

 Ţinând seama că acest eveniment marchează un moment important pentru 
craioveni și pentru imaginea municipiului, 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, conform prevederilor 
cuprinse în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu nr. 47313/12.03.2021, 
privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din Municipiul Craiova pe 
parcursul anului 2021 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii/Alte proiecte, alte 
evenimente, Articolul 203030 și, respectiv, în conformitate cu prevederile hotărârii de 
Consiliu Local privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 
Craiova pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 
26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări de 
Legea nr. 246/2005, a Hotărârii Guvernului nr. 472/2008 - privind recunoașterea 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România ca fiind de Utilitate Publică, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 și cu HGR nr. 432 nr. 8 
aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 
 1. Asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în vederea organizării 
Festivalului Internațional al Filmului Ecologist EcoFest ”Pentru Sănătatea 
Pământului”, ediția a XI-a, în perioada 7 – 13 iunie 2021, conform contractului 
prevăzut în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul raport; 
          2. Programul evenimentului, conform Anexei nr. 2 la prezentul raport;  
 3. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere, în forma prevăzută la Anexa nr. 1 la prezentul raport. 
    
                                  

Şef Serviciu, 
Marina ANDRONACHE  
 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data: 06.04.2021 
Semnătura: 

Întocmit, 
Expert Daniela CHIROIU 
 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 06.04.2021 
Semnătura: 

 
            

Control Financiar-Preventiv, 
Simona Crenguța RUGEANU 

     
 



Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 

  Contract de asociere încheiat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 
ANEXA NR. 1 

 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr. ........... /..............2021 

 
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. 0251/415.907, fax. 0251/411.561, email 
relatiicupublicul@primariacraiova.ro, reprezentat prin doamna Lia-Olguța VASILESCU, în 
calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER 
 
Și 
 
UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, 
Bdul. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, CUI 8096095, tel. +4021317.92.25, 
0746.137.911, fax: +4021.313.06.72, e-mail: contact@uzp.org.ro; secretariat@uzp.org.ro, 
legal reprezentată prin domnul Doru Dinu GLĂVAN, în calitate de Președinte, denumit în 
continuare ORGANIZATOR. 
 
Art. 1 - Obiectul contractului: 
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea organizării Festivalului 
Internațional al Filmului Ecologist EcoFest – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția a XI-a, 
care va avea loc la Craiova în perioada 7-13 iunie 2021. 
 
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:  
Art. 129 alin. 7 lit. a), d) și e) și alin. 9 lit. a), art. 139, din OUG nr. 57/2019 - privind Codul 
Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 – privind 
finanțele publice locale actualizată, conform prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a 
Serviciului Imagine cu nr. 47313 /12.03.2021, privind cheltuielile estimative necesare 
activităţilor din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2021 - Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii/Alte proiecte, alte evenimente, Articolul 203030, în conformitate cu prevederile OUG 
nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 
246/2005, a HG nr. 472/2008 - privind recunoașterea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România ca fiind de Utilitate Publică, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 
55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID 19 și cu HGR nr. 432 nr. 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
cu HCL ....../ 2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 
Craiova pentru anul 2021 și HCL nr. ............ /2021. 
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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 Ziariștilor Profesioniști din România are următoarele obligații: 
1) 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 asociere, având ca singur criteriu asumat creșterea calității și a 
impactului public al evenimentului, în limitele de buget ale sumei alocate prin HCL  .....  / 
2021; 
2) 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;   
3) Să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare 
desfăşurării evenimentului; 
4) Să obțină și să achite toate licențele de drepturi de autor pentru toate materialele și filmele 
incluse în programul evenimentului, conform legislației în vigoare;  
5) 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; 
6) 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, mash-uri textile, 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 și pe canale 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; 
7) 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 sau alte 
materiale de promovare de acest gen ale Partenerului; 
8)  Să asigure echipa de comunicare și PR-ul evenimentului; 
9) Să stabilească un calendar/program al evenimentului, concepția artistică privind  
desfășurarea evenimentului; 
10) Să furnizeze toate informațiile referitoare la derularea evenimentului și să justifice 
cheltuirea sumei alocate de Municipiul Craiova; 
11) Să răspundă în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, oricărei solicitări formulată de 
Municipiul Craiova cu privire la Eveniment; 
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12) Să menționeze Partenerul în toate comunicările publice pe durata contractului cu 
următorul text: “Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Craiova şi Consiliul Local 

Municipal“, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în materia audiovizualului; 
13) Să gestioneze în limitele și în condițiile legii fondurile primite;  
14) 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; 
15) 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;  
16) Accesul publicului la toate manifestările din cadrul evenimentului va fi gratuit, în limita 
locurilor disponibile și cu respectarea tuturor măsurilor sanitare și de distanțare prevăzute de 
normele în vigoare de la nivel național și local din perioada pandemiei, de la momentul 
desfășurării evenimentului. Organizatorul se obligă să transmită opiniei publice, prin 
mijloacele mass-media pe care le are la dispoziție, în termen rezonabil, care este modalitatea 
de acces la manifestările din cadrul evenimentului; 
17) 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 ....  /2021;  
18) Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este organizatorul principal al 
Evenimentului și va deține exclusiv drepturile patrimoniale de autor și conexe ale 
festivalului, 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 și prin orice procedee - ex. TV/HD, radio, 
online, în reteaua de telefonie mobilă etc.), reproducere permanentă sau temporară, integrală 
și/sau parțială, direct și/sau indirect, prin orice mijloc și sub orice formă, dreptul de 
comunicare publică, inclusiv prin internet și telefonie mobilă, 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 orice moment ales în mod 
individual, de către public (de exemplu internet, în reţeaua de telefonie mobilă, prin satelit, 
video, streaming și prin orice mijloace prevăzute de lege etc.), astfel cum aceste drepturi i-au 
fost cedate prin contractele individuale încheiate cu titularii de drepturi patrimoniale de autor 
și conexe; 
19) 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, precum și la Filarmonica Oltenia/Colegiul Elena Cuza, 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;   
20) Să se asigure că participanții vor respecta toate normele legale impuse de autorități,  
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conform reglementărilor instituite la nivel național și local în această perioadă: distanțare 
socială, termoscanare participanți, dezinfectanți, culoare de trecere, flux de intrare – ieșire 
pentru participanți etc.; 
21) Să asigure serviciile de pază; 
22) Să suporte reparaţiile în cazul apariţiei unor pagube materiale cauzate de utilizarea 
necorespunzătoare a spaţiilor alocate evenimentului; 
23) Să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată durata 
desfăşurării evenimentului; 
24) Să asigure asistenţă medicală pe parcursul desfăşurării evenimentului; 
25) 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: 
1) Să aloce suma de 400.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind organizarea 
Festivalului Internațional al Filmului Ecologist EcoFest, ediția a XI-a, care va avea loc în 
perioada 7-13 iunie 2021, exclusiv pentru evenimentul organizat în Municipiul Craiova, 
cuprinzând cheltuieli pentru drepturi intelectuale (regie artistică,  grafică materiale tipărite și 
materiale promoționale, grafică site www.ecofestromania.ro., copywriter, traducere și 
adaptare filme secțiunea Competiție, PR, fotograf, lectori workshopuri, prezentatori, 
moderatori, selecționer filme, actori, artiști interpreți și artiști plastici, producător eveniment, 
momente artistice), prestări servicii și colaboratori (prestări servicii artistice, remuneraţii 
colaboratori, personal organizare), tipărituri (afişe, caiete program, flyere, diplome, alte 
materiale promoționale), realizare montaje video pentru festival etc., închirieri de aparatură 
(închiriere aparatură specifică: instalaţii, aparatură videoproiecţie, videoproiectoare etc.), 
licențe (taxe de proiecție) filme secțiunea Competiție și secțiunea Panorama etc.   
2) să pună la dispoziția organizatorului spațiul Teatrului de Vară din Parcul Nicolae 
Romanescu, în perioada 5-15 iunie 2021, pentru desfășurarea evenimentului și pentru 
organizare - montări tehnice, montări de echipamente televiziune și decor, în funcție de 
complexitatea scenotehnicii și de adaptarea la măsurile de siguranță sanitară impuse de 
pandemia COVID-19, precum și a personalului auxiliar pe perioada desfășurării 
evenimentului;   
3) să permită accesul gratuit în Casa Bibescu, pe perioada festivalului, pentru desfășurarea 
activităților de organizare, precum și pentru realizarea filmărilor și transmisiunilor video live 
ale emisiunilor realizate cu oficialitățile locale, conform programului ECOFEST 2021. 
4) să permită rezervarea gratuită a Filarmonicii Oltenia/Colegiului Național Elena Cuza, în 
perioada 7 – 11 iunie 2021, în vederea realizării unei secțiuni a festivalului, respectiv proiecția 
filmelor din secțiunea Competiție, precum și pentru realizarea de dezbateri cu Juriul elevilor 
și cu publicul spectator. 
5) Având în vedere complexitatea și întinderea pe parcursul a unei săptămâni a manifestărilor 
incluse în cadrul evenimentului ECOFEST 2021, dar și pentru a facilita verificarea 
deconturilor, plata evenimentului se va face în două tranșe (plăți parțiale). Plățile parțiale se 
vor efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor la Registratura Primăriei 
Craiova, însoțite de procesul verbal de recepție aferent activităților din cadrul festivalului 
pentru care se solicită plata parțială, pe perioada și ulterior desfășurării festivalului, și de 
documentele justificative care să ateste efectuarea și plata cheltuielilor eligibile aferente 
fiecărei tranșe și menționate în devizul estimativ, precum: facturi furnizori; contracte 
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furnizori, contracte drepturi de autor etc; notă de recepție și constatare de diferențe, proces 
verbal de recepție a serviciilor; bonuri de consum; chitanțe, ordin de plată, extras de cont, 
state de plată etc. 
6) Toate cheltuielile enumerate, conform devizului estimativ, vor fi detaliate în raportul de 
cheltuieli al Evenimentului. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor este cea cuprinsă între 
data semnării prezentului contract de parteneriat și până la finalizarea evenimentului, iar plata 
acestora până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale privind realizarea evenimentului 
de către Organizator, așa cum sunt ele menționate în devizul estimativ prezentat.  
7) Să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea Evenimentului;  
8) 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 Municipal 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;   
9) 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 desfășurării evenimentului pe teritoriul Municipiului 
Craiova, cu mențiunea ECOFEST 2021;  
10) Să  comunice  Biroului  Rutier  Craiova, Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj, 
Grupării Mobile 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 Festivalului Internațional al 
Filmului Ecologist, programat în perioada 7-13 iunie 2021, la Teatrul de Vară din Parcul 
Romanescu și având perioada de montare aferentă între 5-15 iunie 2021, 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. 
 
Art. 7 – Încetarea contractului 
1) Prezentul contract de asociere 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. 
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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,                   
               Lia-Olguța VASILESCU 
 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din      
România 

                       Președinte, 
               Doru Dinu GLĂVAN 

         Direcţia Economico - Financiară,                          Contabilitate,                     
                   Daniela MILITARU                     Georgeta MUREȘAN   

      
             Control Financiar-Preventiv,                         Secretar General,                                                   
            Simona Crenguța RUGEANU                Mădălina Corina DIACONU                        
                                                                                     
                  Şef Serviciul Imagine,                               
              Marina ANDRONACHE    
                 
                 Avizat pentru legalitate,                             
                 Mariana-Denisa PÎRVU                                    
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ANEXA NR. 2 

PROIECT - PROGRAM 
Festivalul Internațional al Filmului Ecologist EcoFest România  

– ”Pentru Sănătatea Pământului” –    
ediția a XI-a,  7-13 iunie 2021, Craiova 

 
LUNI, 7 IUNIE 2021 

 
 Parcul Nicolae Romanescu 

18,00 – 20,00  
- Gala de Deschidere a Festivalului 
- Prezentare festival 
- Prezentare juriul de specialitate și juriul elevilor 
- Prezentare workshopuri 
- Prezentare Zona Liberă de Indiferență 
- Cuvânt oficialități 
- Recitaluri muzică folk și folk rock 
20,00 – 22,00  
- Film în secțiunea Panorama 
 

 Casa Gheorghe Bibescu 
18,30 – 20,00 
Emisiunea ”Ediție Specială” – emisiune cu oficialități locale – motivul alegerii 
Municipiului Craiova ca oraș gazdă a ECO Fest – ediția a XI-a.  
Emisiunea va fi transmisă în direct la postul de televiziune Canal 33 și pe pagina 
de facebook a evenimentului EcoFest 2021:  
https://www.facebook.com/ecofestromania,  
pe pagina IEE https://www.facebook.com/initiativaecologista și pe pagina UZPR.  
 

MARȚI, 8 IUNIE 2021 
 

 Filarmonica Oltenia/Colegiul Național Elena Cuza 
15,00 – 18,00 – Filme în Competiție 
Dezbateri cu juriul elevilor și cu publicul spectator, referitoare la tematica filmelor, 
la ideile generate, mesajul educațional.  
 

 Parcul Nicolae Romanescu 
12,00 – 15,00 – workshopuri și preselecție pentru ”Zona Liberă de Indiferență” 
20,00 – Film în secțiunea Panorama. 
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 Casa Gheorghe Bibescu 

18,30 – 20,00 – Emisiunea ”Ediție Specială”  
 

MIERCURI, 9 IUNIE 2021 
 

 Filarmonica Oltenia/Colegiul Național Elena Cuza 
15,00 – 18,00 – Filme în Concurs 
Dezbateri cu juriul elevilor și cu publicul spectator referitoare la tematica filmelor, 
la ideile generate, mesajul educațional. 
 

 Parcul Nicolae Romanescu 
12,00 – 15,00 – workshopuri și preselecție pentru ”Zona Liberă de Indiferență” 
20,00 – Film în secțiunea Panorama. 
 

 Casa Gheorghe Bibescu 
18,30 – 20,00 – Emisiunea ”Ediție Specială” 
 

JOI, 10 IUNIE 2021 
 

 Filarmonica Oltenia/Colegiul Național Elena Cuza 
15,00 – 18,00 – Filme în Concurs 
Dezbateri cu juriul elevilor și cu publicul spectator referitoare la tematica filmelor, 
la ideile generate, mesajul educational. 
 

 Parcul Nicolae Romanescu 
12,00 – 15,00 – workshopuri și preselecție pentru ”Zona Liberă de Indiferență” 
20,00 – Film în secțiunea Panorama 

 Casa Gheorghe Bibescu 
18,30 – 20,00 – Emisiunea ”Ediție Specială”. 
 

VINERI, 11 IUNIE 2021 
 

 Filarmonica Oltenia/Colegiul Național Elena Cuza 
15,00 – 18,00 – Filme în Concurs 
Dezbateri cu juriul elevilor și cu publicul spectator referitoare la tematica filmelor, 
la ideile generate, mesajul educational. 
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 Parcul Nicolae Romanescu 

12,00 – 15,00 – workshopuri și preselecție pentru ”Zona Liberă de Indiferență” 
20,00 – Film în secțiunea Panorama. 
 

SÂMBĂTĂ, 12 IUNIE 2021 
 

 Parcul Nicolae Romanescu 
16,00 – 20,00 – Finala ”Zona Liberă de Indiferență” 
20,00 – Film în secțiunea Panorama 
 

DUMINICĂ, 13 IUNIE 2021 
 

 Parcul Nicolae Romanescu 
18,00 – 19,00: Piesa de Teatru ”TimeAholics” – autor Bogdan Capșa, regia Anca 
Ciuclaru, spectacol susținut de Teatrul Excelsior 
19,00 – 20,00: Gala de Închidere a Festivalului 
- Decernare premii festival 
- Decernare premii ”Zona Liberă de Indiferență” 
20,00 – 21,00: program artistic susținut de elevii participanți la Zona Liberă de 
Indiferență sau de către Pro Consul 
21,00 – Film în secțiunea Panorama 
 

Filme secțiunea Panorama 
 

Tomorrowland/Lumea de dincolo de mâine – 2015, SUA (124 min) 
Mia and The White Lion /Mia și leul alb – 2018, Franța (98 min) 
Jurrasic World – Fallen Kingdom/Jurrasic World – Un regat în ruină – 2018, SUA 
(128 min) 
The Lion King/Regele Leu – 2019, SUA (113 min) 
The Great Wall/Marele Zid – 2017, SUA (98 min) 
Dora and the Lost City of Gold/Dora în căutarea orașului secret – 2019 (102 min) 
Arrival/Primul Contact – 2016, SUA (112 min). 
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