
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA   PROIECT 
       

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

Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing , în 
vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, în 

perioada 10-11 septembrie 2021 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2021; 

  Având în vedere raportul de aprobare nr.98321/2021, raportul nr.102452/2021 al 
Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.103266/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local, şi Federația Română de 
Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing , în vederea susţinerii 
evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, în perioada 10-11 
septembrie 2021; 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată, Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și 
fundațiile şi Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID 19, modificată și completată; 

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 Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, şi Federația 

Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing, în vederea 
susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, în 
perioada 10-11 septembrie 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 din prezenta hotărâre, 
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 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine și Federaţia Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC 
Racing 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. 98321/07.06.2021 
 
 
 

REFERAT  
de aprobare a proiectului de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local Municipal și Federația Română de Automobilism 
Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea organizării 

evenimentului ”Craiova Super Rally 2021”, în perioada 10-11 septembrie 2021 
 
 
 

 Prin adresa înregistrată la registratura Primăriei Craiova la numărul 
182432/14.12.2020, Federația Română de Automobilism Sportiv, prin  Asociația Club 
Sportiv AMC RACING – club afiliat FRAS, solicită organizarea, în perioada 10-11 
septembrie 2021, a unei etape din Campionatul Național de Super Rally, în 
parteneriat cu Municipiul Craiova. 
 "Craiova Super Rally 2021" este un proiect de circuit stradal în care cei mai 
buni piloți din România se întrec în centrul orașului, transformând Craiova în capitala 
competițiilor de acest gen. Este conceput ca un eveniment interactiv şi dinamic, fiind 
unul dintre reperele cele mai aşteptate pentru petrecerea timpului liber şi care oferă 
oportunitatea promovării municipiului Craiova și a facilităților oferite la nivel 
național. Conceptul de Super Rally provine din celebra probă inclusă în competițiile 
naționale de raliuri organizate în centrul orașelor gazdă, fiind cel mai spectaculos 
moment al unui raliu, cu cea mai mare audiență de spectatori.  
 Acest campionat a fost creat cu scopul de a oferi piloților șansa de a concura în 
condiții de maximă siguranță și în prezența unui public numeros. La eveniment 
participă cei mai buni piloți de curse din campionatul național, campioni și 
vicecampioni naționali care oferă, de fiecare dată, un spectacol unic în zona centrală a 
orașului. Evenimentul este la a IV-a ediție în Craiova și a reușit să adune mii de 
spectatori în precedentele trei ediții, atrăgând numeroși spectatori atât din Craiova cât 
și din afara orașului.  
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 lit. f), 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, 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 iunie 2021, a proiectului de 
hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, și Federația Română de Automobilism Sportiv, prin  Asociația 
Club Sportiv AMC RACING – club afiliat FRAS, în vederea organizării 
evenimentului ”Craiova Super Rally 2021”, în perioada 10-11 septembrie 2021. 
 
 
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: ______________ 

 

 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 102452/14.06.2021 
 

 
RAPORT 

privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului și Federația Română de Automobilism Sportiv prin Asociația “Club 
Sportiv AMC Racing”, în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER 

RALLY 2021” la Craiova, în perioada 10 - 11 septembrie 2021 
 

Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) este, conform legii, singura 
federație națională pentru sportul automobilistic recunoscută de Guvernul României, prin 
Intermediul Ministerului Tineretului și Sportului. FRAS este singura structură sportivă de 
interes național, persoană juridică de drept privat de utilitate publică, autonomă și fără scop 
lucrativ, autorizată să organizeze, să controleze și să conducă activitatea de automobilism 
sportiv din România. Scopul FRAS este să administreze, să coordoneze să organizeze și să 
promoveze întreaga activitate de automobilism sportiv desfășurată pe teritoriul României, în 
interesul membrilor afiliați și pentru atragerea de noi practicanți ori susținători și simpatizanți 
ai sportului automobilistic.   

Printre membrii afiliați Federației Române de Automobilism Sportiv se află și Club 
Sportiv AMC Racing, care, sub egida federației, intenționează să organizeze, în Municipiul 
Craiova, pentru perioada 10 – 11 septembrie 2021, cea de-a patra ediție a evenimentului 
sportiv inedit denumit Craiova Super Rally 2021, fiind inclus în agenda națională de 
evenimente sportive a Federației ca etapă a Campionatului Național de Super Rally.  

Federația Română de Automobilism Sportiv este un promotor activ de 17 ani, 
împreună cu AMR Racing, având în palmares organizarea a peste 30 de etape din Campionatul 
Național de Raliuri al României, etape din Campionatul Național al Ungariei, ediții ale 
Trofeului European de Raliuri.  

Asociația „Club Sportiv AMC Racing” este club afiliat la Federația Română de 
Automobilism Sportiv, având număr de identificare AR/A2/00098/2007 și este singurul club 
care a primit permis pentru organizarea de evenimente tip Super Rally și a primit Licența de 
Organizator nr. 17 din 29.04.2021 și Permisul de Organizare nr. 57 din 09.06.2021 pentru 
evenimentul sportiv care se va organiza la Craiova, în perioada 10-11 septembrie 2021. 

 
Prin solicitările nr. 182432/14.12.2020 și 81186/06.05.2021, Federația Română de 

Automobilism Sportiv prin Asociaţia „Club Sportiv AMC Racing” și-a exprimat intenția de 
a continua parteneriatul început în 2017 și de a organiza și în 2021, în Municipiul Craiova, 
evenimentul sportiv ”Craiova Super Rally 2021”, care reprezintă etapa a doua din 
Campionatului Național de Super Rally.   

Conceptul de „Super Rally” provine din celebra probă a Campionatelor de Raliu din 
întreaga lume, desfăşurată în zona centrală a oraşelor, fiind cel mai spectaculos moment al unui 
raliu, cu cea mai mare audienţă de spectatori. Acest concept a fost creat cu scopul de a oferi 
piloţilor amatori şi profesionişti şansa de a concura într-un eveniment de anvergură, în condiţii 
de maximă siguranţă, în prezenţa unui public numeros, de a promova sportul automobilistic de 
tip super rally, strict reglementat, în rândul locuitorilor, dar şi de a promova oraşele 
organizatoare pe plan naţional şi internaţional.  

Propunerea de organizare, la Craiova, sub egida Federației Române de Automobilism 
Sportiv, a unui eveniment sportiv de tip Super Rally este o oportunitate extraordinară de a 



 
promova Craiova la nivel național și internațional, din mai multe motive: unicitatea unui astfel 
de eveniment pentru toată zona de sud-vest a țării, tipul de sport pe care îl promovează și care 
atrage un public numeros din toate categoriile de vârstă și socioprofesionale, dar și 
personalitățile care vor veni la evenimentul din Craiova etc.  

La fel ca și la primele ediții organizate în parteneriat cu Primăria Craiova și Consiliul 
Local Municipal, la evenimentul din 2021 sunt așteptați să concureze la Craiova nume mari ale 
sportului automobilistic din țară, dar și din străinătate.  

Conceput ca o sărbătoare automobilistică, Craiova Super Rally 2021 se va desfășura în 
zona centrală a municipiului, pe un circuit special amenajat, cu respectarea tuturor măsurilor 
de siguranță și având ca principal scop promovarea orașului, crearea unui spectacol unic pentru 
spectatori și promovarea sportului automobilistic. Impactul pe care evenimentul din Craiova   
l-a avut, la edițiile precedente, s-a putut regăsi în creșterea numărului de turiști în unitățile de 
cazare de pe raza municipiului Craiova, în creșterea numărului de apariții media ce făceau 
referire la promovarea imaginii municipiului și a evenimentului pe plan regional și național, 
dar și în creșterea numărului de spectatori la fiecare ediție organizată, care au asistat gratuit la 
eveniment. 

În cadrul evenimentului Craiova Super Rally 2021 pot participa piloți și copiloți cu 
licență anuală ”Super Rally” 2021, piloți cu licență FIA, alți piloți români și străini invitați de 
către organizator. Conform regulamentului depus de Asociația „Club Sportiv AMC Racing”, 
invitații participanți trebuie să aibă minim 18 ani și să depună cartea de identitate și o 
declarație pe propria răspundere la Directorul Sportiv sau la secretariat. Numărul maxim de 
concurenţi acceptaţi: 36. Printre invitații de seamă se numără Mihai Leu, Titi Aur, Dani Oțil, 
Lucian Răduți și Emil Ghinea.  

În calitate de partener al evenimentului, Municipiul Craiova va aloca suma de 177.500 
lei de la bugetul local pentru organizarea evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 
2021”, în perioada 10 - 11 septembrie 2021, de către Federația Română de Automobilism 
Sportiv prin Asociaţia „Club Sportiv AMC Racing”, cuprinzând cheltuieli pentru 
următoarele acțiuni /activități /categorii: 

- achiziții cupe diverse categorii 
- servicii închiriere ecran prezentare montare și demontare; 
- servicii elaborare documentație tehnică și logistică (elaborare hărți traseu concurs, 

elaborare regulament particular concurs, elaborare necesar de arbitraj, elaborare transmitere 
radiocomunicații, măsurători traseu);  

- servicii amenajare traseu concurs, amenajare probe, siguranță spectatori, închidere 
zone periculoase, poziționarea șicanelor pe probe, închidere traseu cu țăruși și bandă 
avertizoare;  

- servicii cazare sportivi, oficiali și colaboratori; 
- servicii arbitraj 
- servicii măsurători tehnice privind planul de securitate, harta de dispunere a 

oamenilor de ordine, harta dispunere arbitrii și stații radio, amenajare locuri de arbitraje, harta 
dispunere intervenție medical, hartă de stingere incendii, descarcerări; 

- servicii de securitate și ordine 
- garduri, toalete ecologice 
- servicii de radiocomunicații și echipamente 
- asigurare eveniment, permis organizare, cronometraj 
- cheltuieli neprevăzute 
- diverse cheltuieli (bandă, țăruși, fașete, cauciucuri, închiriere panouri publicitare, 

baterii, lauri, prezentator, xerox, răcoritoare, materiale delimitare traseu, mape prezentare, 
listare roll-up, spray, saci menajeri, sfoară, mănuși, mașină transport, baloți, extinctoare etc.) 



 
- materiale de prezentare: flyere, afișe, lanyard, plan securitate A4, autocolante 

concurs, autocolante camile, autocolante dreptunghiuri, bannere, panou închidere circulație, 
sacoșe, mash-uri poartă, panouri publicitare 

- închirere scenă, podium, sonorizare 
- servicii ambulanță, descarcerare, pompieri, tractări 
- diseminare media, știri TV; 
- servicii de prezentare, etc. 
 
Evenimentul a fost prevăzut distinct cu suma de 177.500 lei în Nota de Fundamentare 

nr. 47313/12.03.2021 privind bugetul de cheltuieli al Serviciului Imagine pentru anul 2021 la 
articolul bugetar 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - aprobată prin HCL 
122/22.04.2021. 

Ţinând seama de faptul că acest eveniment este singurul de acest gen din zona de sud-vest 
a țării, asigură accesul gratuit al spectatorilor la toate momentele evenimentului și conduce la 
beneficii directe și indirecte pentru imaginea municipiului Craiova, în conformitate cu 
prevederile art. 129 alin. 7 lit. f) 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 nr. 47313/12.03.2021 privind cheltuielile estimative necesare desfășurării 
activităţilor care intră în competența Serviciului Imagine pe parcursul anului 2021 la articolul 
bugetar 203030 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și 
completări de Legea nr. 246/2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 propunem 
spre aprobare: 

1. Asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi 
Federația Română de Automobilism Sportiv prin Club Sportiv AMR Racing, în 
vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, în 
perioada 10 - 11 septembrie 2021, conform contractului prevăzut în Anexa nr.1, ce face 
parte integrantă din prezentul raport; 

2. Programul evenimentului, conform Anexei nr. 2; 
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: 14.06.2021 
Semnătura: 

Întocmit, 
Inspector, Minică PIPERESCU 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 14.06.2021 
Semnătura: 

 
 
           
                                     Control Financiar-Preventiv, 
                                    Simona Crenguța RUGEANU 



Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 

Contract de asociere încheiat cu Federația Română de Automobilism Sportiv  
prin ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV AMC RACING 

ANEXĂ nr. 1 
CONTRACT DE ASOCIERE 
   Nr.                      / 

          încheiat între: 
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în 

judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Târgului nr. 26, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, 
fax. 0251/411561, reprezentat prin D-na Lia-Olguța VASILESCU, în calitate de Primar,  
denumit în continuare PARTENER 

     și 
 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV, cu sediul social în 
Municipiul București, strada Popa Savu Nr 7, sector 1 București, Cod de Înregistrare Fiscală 
(C.I.F) nr. 17852686, Certificat de Identitate Sportivă B/C/00002/2005, cont bancar 
RO65RNCB0084001043510001, deschis la BCR Sucursala Mihai Bravu, reprezentată de d-l 
Norris Marcu MĂGEANU în calitate de Președinte, denumită în continuare CO-
ORGANIZATOR 
 prin 

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV AMC RACING, cu domiciliul fiscal în jud. Arad, 
Municipiul Arad, str. Calea Radnei, nr. 288A, CUI 21596926, cont bancar 
RO75RNCB0162074474120001, reprezentată de d-na Anna BARATTO LEU, în calitate de 
Preşedinte, denumită în continuare CO-ORGANIZATOR. 
 

Art. 1 Obiectul contractului: 
Parteneriat în scopul organizării evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 

2021”, în perioada 10– 11 septembrie 2021, de către Federația Română de Automobilism 
Sportiv și Asociaţia „Club Sportiv AMC Racing”. 

 
 Art. 2 Durata contractului: 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 

15.09.2021. 
 

Art. 3 Temeiul juridic        
           Art 129 alin.7 lit. f), alin 9 lit a), art. 139 din OUG 57/2019, art. 14, alin. 4 din Legea nr. 
273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, OG 26/2000 privind asociațiile și 
fundațiile, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 246/2005, Legea nr. 55/2020, 
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19   

   HCL nr.........../2021 
 
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: 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV se obligă: 
a) Să informeze de îndată Partenerul - Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, despre orice modificare care poate apărea până la debutul 



Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 

Contract de asociere încheiat cu Federația Română de Automobilism Sportiv  
prin ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV AMC RACING 

competiției, asupra Licenței de Organizator și a Permisului de Organizator pentru 
eveniment restricționat, acordate Asociației Club Sportiv AMC RACING 

b) Să promoveze, prin mijloace specifice, evenimentul și să menționeze că acesta se 
desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local 
Municipal, folosind titulatura: “Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova – 
parteneri ai evenimentului”. 

 
CLUB SPORTIV AMC RACING se obligă: 

a) să asigure organizarea evenimentului în cele mai bune condiţii, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare și a Regulamentului evenimentului; 
b) să supravegheze desfăşurarea evenimentului, să asigure resursele umane, materiale, 
instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare desfăşurării evenimentului; 
c) să asigure promovarea acţiunilor (în mass – media, în presa online, pe reţelele de socializare 
online, la evenimentele în cadrul cărora va participa); 
d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că 
acesta se desfăşoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova şi Consiliul Local 
Municipal, folosind titulatura: ”Primăria şi Consiliul Local Municipal Craiova – parteneri 
ai evenimentului”; 
e) să nu implice financiar Primăria Municipiul Craiova în ce priveşte costurile evenimentului, 
altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată 
prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi 
suportată în mod exclusiv de către Organizator; 
f) să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor pagube 
materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terţelor persoane împreună 
cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activităţile cuprinse 
în cadrul evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”;  
g) să obţină anterior desfășurării evenimentului de la toate instituţiile specializate şi de profil 
autorizaţii, avize, licenţelor necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să achite 
contravaloarea acestora (inclusiv autorizațiile UCMR – ADA și plata acestora, în 
eventualitatea în care acestea sunt necesare);  
h) este unic răspunzător de respectarea prevederilor regulamentelor Federației Române de 
Automobilism Sportiv cu privire la organizarea competiției de automobilism sportiv și în 
special la cele referitoare la securitatea sportivilor, spectatorilor, oficialilor, arbitrilor;  
i) participanții pot lua parte la eveniment (competiție) pe baza unei invitații primite din partea 
organizatorului - ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV AMC RACING și pot fi acceptate, în cadrul 
competiției, numai după semnarea unei declarații pe proprie răspundere;  
j) organizatorul își asumă întreaga responsabilitate asupra evenimentului, scutind Partenerul – 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local, de orice responsabilitate în legătură cu acțiunile, 
taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la răniri mortale sau altele provenite 
sau rezultate prin înscrierea sau participarea la eveniment. 
k) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit, în condiții de maximă 
siguranță;  
l) să asigure totalitatea măsurilor speciale de siguranță și securitate necesare organizării unui 
asemenea eveniment pentru siguranța sportivilor, participanților, colaboratorilor, a staffului 
organizatorilor etc., cât și pentru spectatorii prezenți la toate acțiunile din cadrul 
evenimentului, în condițiile impuse de lege;  
m) să respecte traseul competiției stabilit de comun acord cu toate instituțiile abilitate în cadrul 
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ședinței tehnice de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, adaptat la condițiile de 
infrastructură rutieră din Municipiul Craiova și rezultat în urma propunerilor Organizatorului 
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV AMC RACING și a Partenerului - Municipiul Craiova; 
n) să asigure obţinerea de la toate instituţiile specializate şi de profil a autorizaţiilor şi 
licenţelor necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să achite contravaloarea acestora; 
o) să asigure asistenţă medicală de urgență pe toată durata desfăşurării evenimentului; 
p) să asigure asistenţă privind stingerea incendiilor pe tot parcursul desfăşurării evenimentului; 
r) Să se asigure că participanții vor respecta toate normele legale impuse de autorități, conform 
reglementărilor instituite la nivel național și local în perioada stării de alertă: distanțare socială, 
termoscanare participanți, dezinfectanți, culoare de trecere etc.; 
ș) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în 
care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impune, această obligație 
revenindu-i în mod exclusiv; 
s) să asigure promovarea evenimentului și a Municipiului Craiova la nivel național și 
internațional;  
t) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin 
prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului-verbal de 
recepție a evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii și a documentelor 
justificative privind cheltuielile efectuate, la registratura Municipiului Craiova. 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL se obligă: 
 

a) să aprobe alocarea sumei de 177.500 lei pentru decontarea cheltuielilor privind organizarea  
evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, care va avea loc în Municipiul 
Craiova, în perioada 10 - 11 septembrie 2021, conform HCL nr................... și să o achite 
numai după prezentarea deconturilor justificative/devize și a facturii de către „Club Sportiv 
AMC Racing”, privind suma alocată, din care vor fi suportate următoarele cheltuieli: - achiziții 
cupe diverse categorii, servicii închiriere ecran prezentare - montare, demontare, transport; 
servicii întocmire documentație tehnică și logistică (elaborare hărți traseu concurs, elaborare 
regulament particular concurs, elaborare necesar de arbitraj, elaborare transmitere 
radiocomunicații, măsurători traseu); servicii amenajare traseu concurs, amenajare probe, 
siguranță spectatori, închidere zone periculoase, poziționarea șicanelor pe probe, închidere 
traseu cu țăruși și bandă avertizoare; servicii cazare sportivi, oficiali și colaboratori; servicii 
arbitraj, servicii măsurători tehnice privind planul de securitate, harta de dispunere a 
oamenilor de ordine, harta dispunere arbitrii și stații radio, amenajare locuri de arbitraje, harta 
dispunere intervenție medical, hartă de stingere incendii, descarcerări; servicii oameni de 
securitate și ordine; garduri, toalete ecologice; servicii de radiocomunicații și echipamente; 
asigurare eveniment, permis organizare, cronometraj; cheltuieli neprevăzute; diverse 
cheltuieli (bandă, țăruși, fașete, cauciucuri, închiriere panouri publicitare, baterii, lauri, 
prezentator, xerox, răcoritoare, materiale delimitare traseu, mape prezentare, listare roll-up, 
spray, saci menajeri, sfoară, mănuși, mașină transport, baloți, extinctoare etc.); materiale 
publicitare și de informare (flyere, afișe, lanyard, plan securitate A4, autocolante concurs, 
autocolante camile, autocolante dreptunghiuri, bannere, panou închidere circulație, sacoșe, 
mash-uri poartă, panouri publicitare, regulament particular); închiriere scenă, podium, 
sonorizare; servicii ambulanță, descarcerare, pompieri, tractări; diseminare media, știri TV; 
servicii prezentare; etc.;  
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b)  să susţină evenimentul pe plan local şi să pună la dispoziţie, cu titlu gratuit, spaţiul 
(domeniul public) necesar desfășurării evenimentului, în perioada 10.09. 2021– 11.09. 2021; 
c)  să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea evenimentului; 
d) să asigure ordinea publică conform Legii  nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în 
perioada menţionată; 
e) să permită distribuirea de materiale promoţionale (flyere, afişe) prin care să se facă referire 
la faptul că evenimentul este susţinut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal şi 
să susţină mediatizarea evenimentului. 

       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, instanța 
competentă fiind instanța pe a cărei rază teritorială se desfășoară evenimentul. 

      ART. 8 Dispoziţii finale 
      Dispoziţiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiţionale, doar cu acordul 
ambelor părţi.  
      Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părţilor contractante.  
      Prezentul contract conţine un număr de 3 (trei) pagini şi s-a încheiat într-un număr de 2 
(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ......................, data semnării lui. 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA  FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM 

SPORTIV             
     PRIMAR,            PREȘEDINTE 

   Lia-Olguța VASILESCU                         Norris MĂGEANU 
 

               ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV AMC RACING 
                                                                  PREŞEDINTE, 
                                                                                           Anna BARATTO LEU 
                                                                                                                                   
           Pt. Director Executiv, 
  Direcţia Economico- Financiară,                                                                                                                       
              Daniela Militaru 
 
      Control Financiar-Preventiv, 
       Simona Crenguța Rugeanu 
            

        Șef Serviciul Imagine, 
       Marina ANDRONACHE 

 
Avizat pentru legalitate, 

                Denisa PÎRVU 
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ANEXĂ nr.2 
 
 

PROIECT - PROGRAM 
Privind organizarea evenimentului sportiv 

„CRAIOVA SUPER RALLY 2021” 
10-11 septembrie 2021 

 
 
 

 

 

  
* Programul poate fi decalat în funcție de numărul concurenților înscriși.  

Numărul manșelor poate fi mărit în funcție de numărul de concurenți înscriși 

PROGRAM 

Data Activitatea Ora 

Luni 
29.08.2021 

Deschiderea înscrierilor 
18:00 

Publicarea regulamentului particular 

Luni 
05.09.2021 

Închiderea înscrierilor 18:00 

Marţi 
06.09.2021 

Publicarea listei de înscrieri 10:00 

Vineri 
10.09.2021 

Deschiderea parcului service 19:00 

Verificări administrative 19:00-21:00 

Verificări tehnice iniţiale – Parcul Service 19:00-21:00 

Sâmbătă 
11.09.2021 

Reverificări administrative 08:0 – 08:30 

Verificări tehnice iniţiale – Parcul Service 08:00 – 08:30 

Recunoaşteri (cu maşina de concurs) 08:30 – 09:00 

Runda 1 - Calificări partea I (3 manşe) 09:15 – 12:45 

Runda 2 – Finala (3 manşe) 13:00 – 15:00 

Festivitatea de premiere a Clasamentului Open – Parcul 
Service 

15:15 

Runda 3 - Calificări partea II – 2 manșe 15:30 – 17:00 

Festivitatea de premiere Clase și Categorii 17:30 – 18:00 
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4013/11.12.2020 

ADRESĂ  

Că tre: Prim ă ria Municipiului Craiova 
in atentia: Doamnei Primar, Lia-Olgu ţa Vasilescu 
Subiect: Eveniment Craiova Super Rally 2021 

)2 
/ 2 

Federa ţ ia Român ă  de Automobilism Sportiv (FRAS), organizat ă  în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 69/2000 a educa ţ iei fizice ş i sportului, cu modific ă rile ulterioare, 
Ordonan ţei Guvernului nr 26/2000 cu privire la asocia ţ ii ş i funda ţ ii ş i Decretului nr 
31/1954 privitor la persoanele fizice i persoanelor juridice, este singura structur ă  
sportivă  de interes na ţ ional, persoan ă  juridic ă  de drept privat, de utilitate public ă , 
autonom ă , neguvernamental ă , apolitic ă  ş i fă r ă  scop lucrativ, autorizat ă  s ă  organizeze, 
să  controleze ş i s ă  conduc ă  activitatea de automobilism sportiv din România. 

Prin prezenta v ă  inform ă m c ă  CS AMC RACING ARAD, club afiliat in cadrul 
Federa ţ iei Române de Automobilism Sportiv, inten ţ ioneaz ă  s ă  organizeze in 
municipiul Craiova o etap ă  din Campionatul Na ţ ional de Super Rally, in perioada 
10-11 septembrie 2021. 

Ne dorim ca parteneriatul dintre FRAS, AMC Arad ş i Prim ă ria Craiova s ă  fie unul 
de durat ă , iar organizarea curselor de automobilism în centrul ora ş ului s ă  devin ă  o 
tradi ţ ie. 

Vă  rug ă m s ă  accepta ţ i acest parteneriat ş i propunerea noastr ă  de sus ţ inere 
pentru organizarea acestui eveniment. 

Secretar General 

Cristian Notaru 
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De la: <imaginecv@primariacraiova.ro>

Data: l4 decembrie 2020 l0:08
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Atapare: Adresa craiova.pdf; BUGET cRAIov42020 l2l4 09,55420g.pdf
Subiect: Frvd: Super Rally Craiova

llirne dirtrineata.
Va rugirm sa inregistrati adresele anexate.

Multumim.
Serviciul Inragine

-------- \lcsai original --------
Subiect: Frvd: Super [{ally Craiova
Data:2020-12-14 l0:08
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Buna ziua.
atasat regasit cerere pentru evenimentul.
Cu consideratie

Anna [,eu

"V_h aducem la cunogtin{I cd infbrmaliile din prezentul e-rrail
vor li prelucrate doarin scopul pentru caie au tbsi lirrnizate. cu
respectarea prevederiror Regulamentului [Juropean rrr. (r7g./20 l6 pri'inr.r
protec{ia persoanelor tlzice in ceea ce privcSte prelucrarea dalr,lor.
cu caracter pcrsonal qi prit,ind libera circula(ic a aceslor datc irr
scopul rcali/ih'ii operaliunilor solicitatc.'.

14.12.2020
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ARAD,CALTA RADNEt, NR.2884
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RACING ASOCIATIA CLUB sPORTIV AMC CURSE

NR. 6 /05.05.2021

CATRE PRIMARIA CRAiOVi\

Referitor la Evenimentul CRAIOVA SUPER RALLY 2021

ln atentia Doamnei primar

Subsemnata Baratto Leu Anna in calitate de presedinte al Asociatrei rnentionata in antet,prrn
prezenta va solicitam sprijin atat logistic cat sifinanciar pentru organizarea [venimentului cRAloVA
SUPER RALLY 202L,care este inclusa in cadrul Campronatutui National de SUpER RALLy 202L,care sev-a desfasura rn perioadal0-1.1 septembrie 2021..

Mentionez ca etapele din anii precedenti au avut un real sLrcces din toate punctele de vedere firndrnedratizat pe numeroase canare media,presa scrisa,radio ,tv si internet.

Prin tnterrnecirui acestut evetlrrlent ne !rropuriefi] sa prornovanl rn contrnuare sportu{ automobllrstrc
de performanta cat si orasul CRAIOVA ca obiectrv turrstrc.

A.laturam prezentei se&citar-r Bugetul neces?r

Cu consideratie

PRESEDINTE

EARAT'IO LEU ANT{A
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Asociatia Club Sportiv ANIC Racing, 
Adresa: Calea Radnei nr. 288A. Arad 
CIS ARIA2/00098/2007 

RO 21596926 

dispunere interven ţ ie medical ă , harta de 
stinere incendii , descarcerarn 

8. 	, Servicl oameni de securitale si ordinea (est. 	12.0001ei 
15 oamem . ) 

9 	Garduri .toalete ecologice 	 15.000 lei 
10. 

	

	Servicii de radiocomunicatii si echwamente 2.000 lei 
necesare 

11 . 	Asigurarea eveniinentului, permis 	 2.700 lei 
on2am/arc,cronometrai 
Clieltuieli neprevazutc 	 5.000 lei 

' 13. 	Diverse cheltuiele, banda,tarusi, fasete, 	4.300 lei 
cauciucuri,inchiriere panouri publieitare, 
bateridatin,prezentator. 

' xelox,racoritoarc,materiale dehmitare 
traseu, mape prezentare. spray, saci 
menaIert, sfoara, manusi. baloti,extinctoare, 
transport,  etc. 

14. 	Fivere A5 10.000 lei 
Afise A3 
Plan sectintate A4 

; Autocolante concurs 
Autocolant camile 
Bannere ,panou inchidere circulatia 
Sacosc 
Mash-uri poarta 
Panouri publicitare, diverse panouri 
Regulament particular 

15. Inchiriere scena,podium,sonorizare 3.500 let 
16. Servicii ambulante 1 masina 4.000 lei 

(.1 eş",C 	leelafe 
1 pc.unpleri 
1 tractan 

17. Diseminare media,stin TV 15.0001ei 
18. Servicii prezentare 5.000 ler 

TOTAL 177.500 
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