
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT               

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii 
evenimentului Divan Film Festival (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă 

Culinară), ediţia a VII-a, în perioada 20-28 august 2016  
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.07.2016; 
  Având în vedere raportul nr.118702/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin care se 

propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu 
Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii evenimentului Divan Film 
Festival (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediţia a VII-a, în perioada 20-
28 august 2016; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit. b şi e coroborat alin.4 lit.a şi alin.7, lit. a, art.45 alin.2 
lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii 
evenimentului Divan Film Festival (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă 
Culinară), ediţia a VII-a, în perioada 20-28 august 2016. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 80.000 lei din bugetul local al municipiului Craiova, 
pentru organizarea evenimentului primelor două zile ale evenimentului prevăzut la 
art.1, respectiv 20-21 august 2016, care vor avea loc în municipiul Craiova, şi 
care cuprind următoarele: cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi, organizare 
proiecţii: ecran, generator, lumini, sunet, servicii de restaurant, materiale de 
promovare, premii, diplome, flori. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul Imagine 
şi Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu” vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

              INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 
        Lia-Olguţa VASILESCU                                           Ovidiu MISCHIANU 



ANEXA 1   

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

Nr.________/_________2016 

 

încheiat între: 

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal cu sediul în 
judeŃul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 

4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentată prin Lia OlguŃa 
Vasilescu, în calitate de primar al Municipiului Craiova şi Nicolae Pascu în 
calitate de Director Executiv al DirecŃiei Economico-Financiară 

 
şi 
  

FundaŃia pentru Poezie “Mircea Dinescu”, cu sediul în Bucureşti, str. 
Franceză, nr.5, sector 3,  înregistrată la Registrul AsociaŃiilor şi FundaŃiilor, 
înfiinŃată în baza SentinŃei Civile nr. 202/13.09.1996, pronunŃată de Judecătoria 
Sector 1, Bucureşti,în dosar nr. 187/PJ/1996, cont IBAN  RO93RNCB 007 204 968 
750 0001, deschis la BCR Bucureşti,  reprezentată prin Maria Dinescu,  în calitate 
de preşedinte 

 
 Art. 1 Obiectul acordului: 

Asocierea în scopul organizării evenimentului “Divan Film Festival“ 

(Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediŃia a VII –a, care va avea 

loc în perioada 20-28 august  2016, la Craiova şi Port Cetate. 

 Art. 2 Durata contractului: 

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

data de 29 august 2016. 

 

           Art. 3 Principii de colaborare 



 Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenŃa, 

iniŃiativa, implicarea, colaborarea, perseverenŃa, echitatea, competenŃa, 

responsabilitatea, non partizanatul şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 

 Art. 4 ObligaŃiile părŃilor: 

FundaŃia pentru Poezie “Mircea Dinescu” se obligă : 
a) să realizeze, în perioada 20-28 august 2016, evenimentul “Divan Film 
Festival“ (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediŃia a VII –a; 

b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 
condiŃii, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 
c) să asigure resursele umane, instalaŃiile, echipamentele şi alte asemenea 

necesare desfăşurării evenimentului; 
d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul 
la faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova 

şi Consiliul Local Municipal”; 
e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei 
necesare promovării evenimentului “Divan Film Festival“ (Divanul 

Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediŃia a VII –a; 
f) să suporte toate riscurile şi să achite reparaŃiile necesare în cazul realizării unor 

pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi 
terŃelor persoane împreună cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii create 
direct sau indirect din activităŃille cuprinse în evenimentul “Divan Film 
Festival“ (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediŃia a VII –a; 

g) să obŃină de la UCMR – ADA  - autorizaŃia neexclusivă de utilizare a muzicii 
în scop lucrativ pentru evenimentul “Divan Film Festival“ (Divanul 

Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediŃia a VII –a, 2016 şi să achite 

contravaloarea obŃinerii acestei autorizaŃii; 
h)să achite către UCMR – ADA contravaloarea taxelor pentru drepturile de 

autor, conform legislaŃiei în vigoare; 
i) să obŃină şi să achite contravaloarea tuturor autorizaŃiilor necesare organizării 
evenimentului “Divan Film Festival“ (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă 
Culinară), ediŃia a VII –a, 2016; 
j) să nu implice financiar Municipiului Craiova în ce priveşte costurile 

evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract; 
k) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către 
Municipiul Craiova prin prezentul contract în termen de 30 de zile după 

finalizarea evenimentului. 
MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 



a)să asigure decontarea cheltuielilor privind organizarea primelor două zile ale 
evenimentului “Divan Film Festival“ (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă 
Culinară), ediŃia a VII –a, respectiv 20-21 august 2016, care va avea loc în 

municipiul Craiova, în sumă de 80.000 lei, numai după prezentarea deconturilor 
justificative/devize de către FundaŃia pentru Poezie “Mircea Dinescu”, privind 

suma alocată, din care vor fi suportate: cazare, transport şi onorarii pentru 
invitaŃi, organizare proiecŃii: ecran, generator, lumini, sunet, servicii de 
restaurant, materiale de promovare, premii, diplome, flori; 
b) să asigure în mod exclusiv şi gratuit spaŃiul de desfăşurare a evenimentului în 
perioada 20-21 august 2016, respectiv Centrul Vechi sau o sală de spectacole, în 
cazul unor condiŃii meteo nefavorabile; 
c) să sprijine acŃiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea 
evenimentului; 
d) să sprijine logistic acŃiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea 

evenimentului. 
e) să asigure ordinea publica conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor 

abilitate în perioada 20-21 august 2016; 
f) să asigure eliberarea autorizaŃiilor de liber acces în zona de desfăşurare a 

evenimentului pentru maşinile care transportă logistica necesară desfăşurării 
acestuia; 
g) să comunice Serviciului de AmbulanŃă, Biroului Rutier Craiova, Grupării de 
Jandarmi Mobilă „FraŃii Buzeşti” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean 

„Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului JudeŃean de PoliŃie Dolj, PoliŃia Locală 
Craiova, PoliŃia Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi Inspectoratul 
pentru SituaŃii de UrgenŃă „Oltenia” judeŃul Dolj, manifestările ce vor avea loc, în 
vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistenŃă si personal de 
specialitate, în perioada desfăşurării evenimentului; 

 
  Art. 5 ForŃa majoră  

ForŃa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, 

părŃile fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forŃă majoră, 

în 48 de ore de la data producerii acestuia.  

Art. 6 Litigii 

 Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluŃiona pe cale 

amiabilă şi, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaŃiei 

româneşti în vigoare. 



 Art. 7 DispoziŃii finale 

DispoziŃiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiŃionale doar 

cu acordul ambelor părŃi.  

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părŃilor contractante.  

Prezentul contract conŃine un număr de 4 (patru) pagini şi s-a încheiat într-

un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 

.........................., data semnării lui. 

 

 

Municipiul Craiova prin  Consiliul 

Local Municipal  Craiova 
Primar, 

 

FundaŃia pentru Poezie  

“Mircea Dinescu” 
Administrator, 

Lia OlguŃa Vasilescu Maria Dinescu 
 
              

          Director Executiv 
   DirecŃia Economico- Financiară,                                                                                                                  

                 Nicolae Pascu 

 

        Serviciul Imagine, 
                IonuŃ Pîrvulescu 

                                        
 
                                                Avizat pentru legalitate, 
                                                           Robert GhiŃă 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 120821/14.07.2016                                                                                           

                                                                                    Se aprobă 
                                                                                      Primar, 

                                                                                Lia OlguŃa VASILESCU 
 
 

           Director Executiv, 
     DirecŃia Economico – Financiară 

                                                                                     Nicolae PASCU 
 
                                                   

RAPORT 
privind alocarea de fonduri de la bugetul local în vederea organizării 

evenimentului Divan Film Festival (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă 
Culinară), ediŃia a 7-a, 20-28 august 2016 la Craiova şi Port Cetate,  de către 

FundaŃia pentru Poezie „ Mircea Dinescu” 
 
 

 Festivalul a apărut din nevoia de a vorbi despre filmul balcanic şi conexiunile 
balcanice ale poporului român, de a face legătura dintre cinematografia românească 
şi cea a popoarelor din Balcani.  

Festivalul a reuşit, în cele şase ediŃii de până acum, prin filmele prezentate, 
participarea unor cineaşti de prestigiu de la noi şi din celelalte Ńări balcanice, 
simpozioanele ştiinŃifice, concertele şi spectacolele culinare, nu doar să promoveze 
filmul românesc şi colaborarea cinematografică în regiunea balcanică şi a Dunării, 
dar şi să devină cunoscut la noi şi peste hotare ca o manifestare cu o atmosferă 
unică. 
 Evenimentul se va desfăşura după cum urmează:  

- 20-21 august - proiecŃii de film, concert şi spectacol de teatru în Craiova, 
Centrul Vechi/sau sală de spectacole în cazul condiŃiilor meteo 
nefavorabile,  

- 22-28 august-proiecŃii de film, dezbateri, workshop, conferinŃe, concerte şi 
demonstraŃii culinare în Portul Cultural Cetate. 

Festivalul aduce în România şi în Europa de Est un nou concept festivalier. 
Cele două seri de proiecŃii de film se vor încadra în seria de activităŃi socio-

culturale estivale oferite craiovenilor în mod gratuit. Spectatorii vor avea 
posibilitatea să asiste la proiecŃia unei intereresante selecŃii de filme balcanice într-o 
adevărată aventură de „arheologie” spirituală și artistică, ce are drept scop 
redescoperirea  cinematografiei țărilor balcanice îndeosebi prin creațiile – mai mult 
sau mai puțin recente – care, din pricina unor conjuncturi istorice tulburi, au rămas 
inaccesibile sau nu îndeajuns cunoscute publicului de la noi și uneori chiar 
specialiștilor. 



Fiecare ediŃie are un concept clar, tema abordată în acest an fiind „Poveşti 
urbane din Balcani”. 

Festivalul prezintă filme noi şi de arhivă din Ńările Balcanice şi Dunărene, 
având până acum ca invitaŃi producători, regizori, actori, directori de festival, critici 
de film şi jurnalişti din Albania, Austria, Bulgaria, Cipru, CroaŃia, China, Grecia, 
Germania, Macedonia, Marea Britanie, Moldova, România, Rusia, Slovacia, 
Slovenia, Serbia, Ucraina, Ungaria, Turcia. Astfel, micul port Cetate a devenit 
„capitala cinematografică a Balcanilor” (revista Kino, Bulgaria) 

Filmele care ilustrează tema din acest an sunt : Distant (2002, Turcia, regia 
Nuri Bilge Ceylan) –Marele premiu al juriului şi premiul de interpretare masculină 
la Cannes 2002; Parada (2011, Serbia – CroaŃia – FranŃa- Macedonia-Marea Britanie, 
regia Srdjan Dragoević) – trei premii la Berlinale, Marele Premiu Arena de Aur la 
Pola şi premiul juriului la Tirana; Marilena de la P7 (2006, România, regia Cristian 
Nemescu)- 10 ani de la premieră; Bucureşti NonSTOP (2016, România, regia Dan 
Chişu); Moarte la Sarajevo (2016, Bosnia şi HerŃegovina –FranŃa, regia Danis 
Tanovic); Sunetele Istanbulului (2005, Germania- Turcia, regia Fatih Akin, 
documentar despre muzica din Istanbul) şi multe altele. 

Începând cu anul 2016, Divan Film Festival este parte a programului 5c, 
programul itinerant de instruire a tinerilor în critica de film, organizat de Altcine 
(Grecia), Adriapol (Albania), AsociaŃia Institutul Cultural Balcanic (România) şi 
Balkanski Kulturen Krug (CroaŃia). 

Portul Cultural Cetate este primul şi singurul port exclusiv cultural de pe 
harta Europei, inaugurat în 2007 cu acostarea primei nave de pasageri după o 
jumătate de veac, care a adus la bord scriitori, muzicieni, actori, artişti plastici.  
În această locaŃie au loc manifestări culturale de prestigiu care şi-au făcut deja 
tradiŃie  - tabere de ceramică, expoziŃii de fotografie, pictuă şi sculptură, burse şi 
programe de rezidenŃă pentru scriitori şi artişti plastici, seminarii de traduceri şi 
schimburi culturale, concerte, spectacole de teatru, workshop-ul de muzică de 
cameră SoNoRo InterferenŃe şi Festivalul degustătorilor de film şi artă culinară 
Divan Fil Festival. 
 EdiŃia a 7-a a festivalului va găzdui în zilele de 23 şi 24 august colocviul 
internaŃional dedicat filmului balcanic. Anul acesta, sub genericul „ Poveşti urbane 
din Balcani”, urmează să-i avem drept oaspeŃi pe Canaan Balan -  lector la 
Universitatea Şehir din Istambul, Agron Domi - director al Tirana InternaŃional 
Film festival (TIFF), Savaş Arslan - profesor la Universitatea de film şi televiziune 
Bahçe-şehir din Istambul, Nadejda Marincevska -  cercetător la Institutul de istoria 
artei din Sofia, Massimiliano Nardulli - critic de cinema din Italia, Dana Duma -  
profesor la UNATC; Angelo Mitchievici - profesor la Universitatea Ovidius din 
ConstanŃa, etc. 

În urma solicitării „FundaŃiei pentru Poezie „Mircea Dinescu” înregistrată la 
Primăria Muncipiului Craiova cu numărul 115653/05.07.2016, s-a convenit 
acordarea sprijinului în vederea organizării evenimentului „Divan Film Festival 
(Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară)”, din partea Primăriei 
Municipiului Craiova şi a Consiliului Local Municipal, în calitate de parteneri 
principali. 



Participarea la acest eveniment a oraşului Craiova, Primăriei şi Consiliului 
Local Municipal aduce un dublu beneficiu – atât pentru locuitorii oraşului care vor 
avea posibilitatea ca timp de două zile să ia parte la un act cultural de o înaltă 
Ńinută, dar şi beneficii de imagine pentru oraşul Craiova şi instituŃiile partenere, 
având în vedere amploarea şi vizibilitatea acestui eveniment. 

În calitate de co-organizator al evenimentului, Muncipiul Craiova a alocat suma 
de 80.000 lei de la bugetul local pentru organizarea evenimentului „Divan Film 
Festival” - 2016, cuprinzând cazare, transport şi onorarii pentru invitaŃi, organizare 
proiecŃii: ecran, generator, lumini, sunet, servicii de restaurant, materiale de 
promovare, premii, diplome, flori. 

łinând seama de cele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile art. 36, 
alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare conform căruia „Consiliul Local exercită (...) 

atribuŃii privind cooperarea interinstituŃională pe plan intern şi extern”, coroborat cu 
alin. 7, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform căruia „în exercitarea atribuŃiilor (...) 
Consiliul Local hotărăşte, în condiŃiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine, în vederea finanŃării şi realizării în comun a unor acŃiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes public local”, propunem spre aprobare Consiliului Local 
Municipal urmatoarele: 

1. Încheierea unui contract de asociere între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi FundaŃia pentru Poezie 
„Mircea Dinescu”, în vederea susŃinerii evenimentului Divan Film 
Festival 2016, în perioada 20-28 august 2016, conform Contractului de 
Asociere prevăzut în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul 
raport; 

2. Alocarea sumei de 80.000 lei, din bugetul local al Municipiului Craiova, 
pentru organizarea primelor două zile ale evenimentului menŃionat la 
punctul 1, respectiv 20-21 august 2016, care se desfăşoară în municipiul 
Craiova, cuprinzând cazare, transport şi onorarii pentru invitaŃi, 
organizare proiecŃii: ecran, generator, lumini, sunet, servicii de restaurant, 
materiale de promovare, premii, diplome, flori; 

3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Contractul 
de Asociere; 

4. Se aprobă programul evenimentului, conform Anexei 2 la prezentul raport. 
 
 
                                                                                                           Serviciul  Imagine, 

                                                                                            Întocmit, 
                                                                                             IonuŃ Pîrvulescu 

 
         Vizat pentru legalitate, 
     Robert GHIłĂ 



                                                                                 Anexa 2 
 
                                               Program 
 
Craiova  
Sâmbătă, 20 August  (daca avem posibilitate de proiectie interior) 
11.00  
Scurtmetraje din Balcani 
BISERNA OBALA - Montenegru 
VACANŢĂ LA TARA- Romania 
MARIO JE GLEDAL... Slovenia/Coraţia 
OASE PENTRU OTTO / România 
BE HAPPY, IT'S AN ORDER – Turcia 
 
Centrul Vechi 
20,00 – deschidere oficiala 
20,30 – concert Ada Milea sau marius Mihalache (în funcţie de disponibilitate) 
 
21,30  
Proiecţie film 
Bal-Can- Can (2005, Macedonia- Italy- UK, d. Darko Mitrevski, comedie, 1 h 29 min.) 
Filmul, care ar putea fi considerat o alegorie a destrămării fostei Iugoslavii, spune 
povestea a doi prieteni, Serafim şi Vitomir, hoţi de buzunare, ale căror drumuri se despart 
după ce jefuiesc un tren. Unul este prins şi arestat în Macedonia, celălalt reuşeşte să fugă 
în Italia. În timpul războiului civil, macedoneanul pleacă în călătorie cu soţia şi soacra. 
Aceasta din urmă moare pe traseu şi macedoneanul cere ajutorul fratelui din Italia, pentru 
a găsi corpul soacrei, care a fost înfăţurat într-un covor şi apoi a fost furat.  
Filmul a înregistrat cea mai mare audienţă (120.000 spectatori) din Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei. 
 
Duminică 21 August  
Ora 11,00 
Proiecţie de film pentru copii – Dumbrava Minunată 
 
Centrul Vechi 
20,30 – Spectacol de teatru Ideo Ideis 
 
21.30 proiecţie film 
Parade/ Parada  (2011, Serbia- Slovenia- Croaţia- Franţa- Macedonia- UK, regie. Srdjan 
Dragoevic, comedie, 1 h 55 min.)  
 
Transformând excesul în principiu comic, această farsă turbulentă ce aruncă în joc clişee 
şi stereotipuri s-a dovedit a fi un nesperat succes de casă în Serbia. În Parada, operaţiunea 
de salvare a pitbull-ului unui gangster face două lumi foarte diferite să se ciocnească: 



machismul de şcoală veche se confruntă cu preocupările colorate ale homosexualilor, pe 
măsură ce câţiva foşti inamici se trezesc obligaţi să formeze o legătură fragilă cu un grup 
de activişti gay. Gaşca cea pestriţă este trimisă într-o misiune imposibilă şi probabil 
sinucigaşă: organizarea unei parade gay şi protejarea participanţilor de atacurile 
naţionaliştilor şi ale neo-naziştilor. 
 
Portul Cultural Cetate  

Luni, 22 august 
 
17.00  
Sosirea invitaţilor 
19,00 – concert Marius Mihalache (sau Ada Milea) 
 
21,30  proiecţie film Valea Cinematografică 
 
Distant/ Uzak (2002, Turkey, regie Nuri Bilge Ceylan, cu Muzaffer Özdemir, Emin 
Toprak, Zuhal Gencer, Nazan Kesal, dramă, 1 h 50 min.) 
Marele premiu al juriului la Cannes, o nominalizare pe pentru cel mai bun regizor la 
Premiile Academiei Europene de Film, premii de interpretare masculină (Muzaffer 
Ozdemir şi Mehmet Emin Toprak) la Cannes 
 
Film despre conflictul oraş-sat, "Uzak" are două personaje principale: Mahmut (Muzaffer 
Ozdemir), un fotograf care face carieră la Istanbul, şi Yusuf (Emin Toprak), vărul 
acestuia, alungat din mica sa localitate de închidere a fabricii la care lucra. Disperat să 
facă rost de bani pentru a-şi întreţine familia rămasă acasă, Yusuf are nevoie de tot 
ajutorul vărului său. Cu toate acestea, diferenţele dintre cei doi cască o prăpastie 
prevestitoare de necazuri. Mahmut este un orăşean pur-sânge, dependent de mediul 
cosmopolit al Istanbulului şi afectat de nevrozele unei mari capitale, pe când Yusuf este 
un muncitor simplu, ale cărui obiceiuri şi igienă defectuoasă devin curând extrem de 
enervante. Un film despre singurătate şi alienare, despre refuzul apropierii şi al ajustării 
personale la contactul cu aproapele, "Uzak" este unul dintre cele mai apreciate filme 
europene ale ultimilor ani.  
 
Marţi, 23 August  

 
10,30 Simpozion international – Metropole în Balcani 
Moderator: Marian Ţuţui  
Participanţi: Nevena Daković (Sebia), Massimiliano Nardulli (Italia), Rhiannon Wain 
(UK), Mariana Hristova (Bulgaria), Marilena Ilieşiu, Andrei Şendrea (România)  
 
11,00 – Gara Fluvială 
Scurtmetraje din România şi Croaţia (118 min.) 
Female Business/ Afaceri îmbrobodite (2016, România, regia şi scenariu Julianna 
Cristescu, cu Bodo Erzebet, Dan Varvara, Sandor Edit, Tilea Tileana, 12 min.) 
Officer/ Ofiţer (2015, România, regia Ştefan Zaharia, cu Alexandru Georgescu şi Cosmin 
Sârbu, comedie, 16 min.)  



Tourism!/ Turizam! (2016, Croaţia, regie Tonći Gaćina, documentar, 50 min.) 
 
17.00 – Gara Fluvială 
Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul (2005, regie Fatih Akin, documentar, 1 h 30 
min.) 
Premiul Publicului la Ghent International Film Festival  
Vedere de pe pod: sunetul Istanbulului este o călătorie prin muzica ce uneşte două lumi. 
Podurile din Istanbul leagă nu doar două maluri, ci şi două continente, impunându-se ca 
un punct cu o panoramică unică asupra muzicii din zone geografice care, de-a lungul 
istoriei, s-au iubit şi s-au războit. De la muzică tradiţională la rock contemporan şi 
melodiile Madonnei, sunetul Istanbulului e un melanj complex şi fermecător.  
 
17.30 - Mansardă  
Masteclass despre critica de film susţinut de Dana Duma  
 
21.30 proiecţie film – Valea Cinematografică 
10 ani de la premieră - Marilena de la P7 (2006, regie  Cristian Nemescu, cu: Mădălina 
Ghiţescu, Gabriel Huian, Gabriel Spahiu, Andi Vasluianu, dramă, 48 min.)  
Marilena de la P7 spune povestea lui Andrei (Gabriel Huian), un adolescent de 13 ani 
dintr-un cartier din Bucureşti, care decide într-o bună zi să fure un troleibuz pentru a o 
impresiona pe Marilena (Mădălina Ghiţescu) - o prostituată de care s-a îndrăgostit.  
Un film despre lucrurile pe care le facem din dragoste... 
 
22,30 - Bucureşti Nonstop (2015, România, regie Dan Chişu, cu: Gheorghe Ifrim, Toma 
Cuzin, Olimpia Melinte, Adrian Titieni, Alexandru Papadopol, Ion Besoiu, Dorina Lazăr, 
comedie, dramă, 1h 26 min.)  
„Bucureşti Non-Stop” este un film de lungmetraj ce ilustrează povestea unui cartier din 
Bucureşti. Mai exact, filmul este o noapte din viaţa unui magazin non-stop aflat într-un 
cartier de blocuri. Patru persoane conduc patru poveşti diferite legate între ele de un 
personaj-cheie, Achim, cunoscut ca „băiatul de la non-stop”, interpretat de Gheorghe 
Ifrim. Filmul îşi doreşte să transmită povestea unor oameni normali în situaţii 
excepţionale. 
 
Miercuri, 24 august  
10.30  
Mansardă  
 
Simpozion international – Metropole în Balcani (II) 
Moderator: Nevena Daković  
Participanţi: Dana Duma (România), Lydia Papadimitriou (UK), Ana Grgić (Croaţia), 
Wang Yao (China), Galina Maksimović (Serbia), Özge Özdüzen (Turcia)   
 
11.00  
Scurtmetraje prezentate la Altcine Action Festival 2016 (68 min)- program prezentat de 
Mika Tourkaki  - Gara Fluvială 
 



Pledge (2014, Grecia, regie Christos Gkotsis, cu: Yannis Papaioannou şi Despoina 
Giannouli, dramă, 15 min.)  
Pyramid (2013, Grecia, regie Galaxy Spanos, cu Stavros Svigos, Aristotelis Magoulas, 
Ioanna Kolliopoulou, dramă, 8 min.)   
Diving in/ Kopanje (2014, Slovenia, regie Simon Intihar, cu Gaber K. Trseglav, Jana 
Zupančič, Juta Kremžar, Vita Kremžar, Matija Rupel, dramă, 15 min.) 
See You in the Morning (2014, Grecia, regie Alma Zekollari, cu Andrea Zekollari, 
documentar, 15 min.) 
Dragonfly/ Libelula (2015, România, regie Mihai Sălăjan şi Adelina Bulibaşa, cu: 
Gheorghe Sălăjan, Florin Didilescu, Elena Bulibaşa, Vasile Leac, Iulian Teleoacă, 
documentar, 15  min.)  
 
17,00  
Balcanii în timp şi spaţiu (85 minute) – Gara Fluvială 
Be Happy, It's an Order!/ Mutlu Ol! Bu Bir Emirdir! (2008, Turcia, regie Sinan Çetin, cu: 
Ahmet Koç, Cansu Koç, Ali Koç, 5 min.)  
Balkan Spirit (2013, Germania, documentar, regie Hermann Vaske, cu: Slavoj Žižek, 
Angelina Jolie, Marina Abramovic, Emir Kusturica)  
 
17.30 - Mansardă  
Masterclass despre montajul de film susţinut de Aleksandra Milovanović 
 
21.30  
Parade/ Parada  (2011, Serbia- Slovenia- Croaţia- Franţa- Macedonia- UK, regie. Srdjan 
Dragoevic, comedie, 1 h 55 min.)  
 
Transformând excesul în principiu comic, această farsă turbulentă ce aruncă în joc clişee 
şi stereotipuri s-a dovedit a fi un nesperat succes de casă în Serbia. În Parada, operaţiunea 
de salvare a pitbull-ului unui gangster face două lumi foarte diferite să se ciocnească: 
machismul de şcoală veche se confruntă cu preocupările colorate ale homosexualilor, pe 
măsură ce câţiva foşti inamici se trezesc obligaţi să formeze o legătură fragilă cu un grup 
de activişti gay. Gaşca cea pestriţă este trimisă într-o misiune imposibilă şi probabil 
sinucigaşă: organizarea unei parade gay şi protejarea participanţilor de atacurile  
 
Joi, 25 August  
11.00  - scurtmetraje din Balcani – Gara Fluvială 
BISERNA OBALA - Montenegru 28' 
REŢEA INDISPONIBILĂ - România 15' 
CHAMOMILI - Grecia 15'  
OASE PENTRU OTTO - România 29' 
PROSVJETLEJENJE - Croaţia 4'  
 
17.00 – scurtmetraje din Balcani – Gara Fluvială  
OCUPAT - România 20' 
MARIO JE GLEDAL...  Slovacia/Croaţia 13' 
KALO - Bosnia-Herzegovina- 20' 



A COUNTRY OF TWO - Albania/Grecia/România 9'  
KOZA CE NAM POSTAVI SIVA - Serbia 13'  
VACANŢĂ LA ŢARĂ - România 22' 
 
21.30 – Valea Cinematografică 
 
Bal-Can- Can (2005, Macedonia- Italy- UK, d. Darko Mitrevski, comedie, 1 h 29 min.) 
Filmul, care ar putea fi considerat o alegorie a destrămării fostei Iugoslavii, spune 
povestea a doi prieteni, Serafim şi Vitomir, hoţi de buzunare, ale căror drumuri se despart 
după ce jefuiesc un tren. Unul este prins şi arestat în Macedonia, celălalt reuşeşte să fugă 
în Italia. În timpul războiului civil, macedoneanul pleacă în călătorie cu soţia şi soacra. 
Aceasta din urmă moare pe traseu şi macedoneanul cere ajutorul fratelui din Italia, pentru 
a găsi corpul soacrei, care a fost înfăţurat într-un covor şi apoi a fost furat.  
Filmul a înregistrat cea mai mare audienţă (120.000 spectatori) din Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei. 
 
 
Vineri, 26 august 
Ora 17,00 
Gara Fluvială 
Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul (2005, regie Fatih Akin, documentar, 1 h 30 
min.) 
Premiul Publicului la Ghent International Film Festival  
Vedere de pe pod: sunetul Istanbulului este o călătorie prin muzica ce uneşte două lumi. 
Podurile din Istanbul leagă nu doar două maluri, ci şi două continente, impunându-se ca 
un punct cu o panoramică unică asupra muzicii din zone geografice care, de-a lungul 
istoriei, s-au iubit şi s-au războit. De la muzică tradiţională la rock contemporan şi 
melodiile Madonnei, sunetul Istanbulului e un melanj complex şi fermecător.  
 
 
 
21,30  proiecţie film Valea Cinematografică 
 
Distant/ Uzak (2002, Turkey, regie Nuri Bilge Ceylan, cu Muzaffer Özdemir, Emin 
Toprak, Zuhal Gencer, Nazan Kesal, dramă, 1 h 50 min.) 
Marele premiu al juriului la Cannes, o nominalizare pe pentru cel mai bun regizor la 
Premiile Academiei Europene de Film, premii de interpretare masculină (Muzaffer 
Ozdemir şi Mehmet Emin Toprak) la Cannes 
 
Film despre conflictul oraş-sat, "Uzak" are două personaje principale: Mahmut (Muzaffer 
Ozdemir), un fotograf care face carieră la Istanbul, şi Yusuf (Emin Toprak), vărul 
acestuia, alungat din mica sa localitate de închidere a fabricii la care lucra. Disperat să 
facă rost de bani pentru a-şi întreţine familia rămasă acasă, Yusuf are nevoie de tot 
ajutorul vărului său. Cu toate acestea, diferenţele dintre cei doi cască o prăpastie 
prevestitoare de necazuri. Mahmut este un orăşean pur-sânge, dependent de mediul 
cosmopolit al Istanbulului şi afectat de nevrozele unei mari capitale, pe când Yusuf este 



un muncitor simplu, ale cărui obiceiuri şi igienă defectuoasă devin curând extrem de 
enervante. Un film despre singurătate şi alienare, despre refuzul apropierii şi al ajustării 
personale la contactul cu aproapele, "Uzak" este unul dintre cele mai apreciate filme 
europene ale ultimilor ani.  
 
 
Sâmbătă, 27 august 
  
Ora 17,00 
Gara Fluvială 
Scurtmetraje din Balcani 
REŢEA INDISPONIBILĂ - România 15' 
OASE PENTRU OTTO - România 29' 
PROSVJETLEJENJE - Croaţia 4'  
MARIO JE GLEDAL...  Slovacia/Croaţia 13' 
A COUNTRY OF TWO - Albania/Grecia/România 9'  
 
 
Ora 21,30 – Valea Cinematografică 
 
Bucureşti Nonstop (2015, România, regie Dan Chişu, cu: Gheorghe Ifrim, Toma Cuzin, 
Olimpia Melinte, Adrian Titieni, Alexandru Papadopol, Ion Besoiu, Dorina Lazăr, 
comedie, dramă, 1h 26 min.)  
„Bucureşti Non-Stop” este un film de lungmetraj ce ilustrează povestea unui cartier din 
Bucureşti. Mai exact, filmul este o noapte din viaţa unui magazin non-stop aflat într-un 
cartier de blocuri. Patru persoane conduc patru poveşti diferite legate între ele de un 
personaj-cheie, Achim, cunoscut ca „băiatul de la non-stop”, interpretat de Gheorghe 
Ifrim. Filmul îşi doreşte să transmită povestea unor oameni normali în situaţii 
excepţionale. 
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divan 2016 

Povești urbane din balcani
Divanul degustătorilor de film şi artă culinară/ Divan Film Festival

“Povești urbane din Balcani” va fi tema Divanului degustătorilor de film și artă culinară din acest

an.

Este puternic înrădăcinată prejudecata că, societățile din Balcani fiind patriarhale și țărănești,

cultura și arta lor sunt, implicit, condamnate la ruralism.

Totuși, Agatha Christie și Graham Greene au fost fascinați de peisajul și fauna umană ce popula

Orient Express-ul în drumul său de la Istanbul, prin București și Belgrad, pînă la Paris, iar în 1894, succesul

romanului Prizonierul din Zenda al lui Anthony Hope a făcut celebre țara balcanică fictivă numită Ruritania și

capitala ei, Zenda, caricatură miniaturală a unei reședințe de dinastie germanică. Au urmat câteva zeci de filme

despre Ruritania și Zenda, inclusiv Marea cursă (1965, SUA), o parodie datorată lui Blake Edwards, în care au

excelat Tony Curtis și Jack Lemmon. Făcând un salt în timp și ajungând în zilele noastre, în ultimii ani, creațiile

lui Theo Angelopoulos și Nuri Bilge Ceylan au oferit lumii imagini ale Greciei sau ale Istanbulului diferite de

cele din vederile turistice și din care lipsesc banalizatele melodrame de familie.

Există așadar și un peisaj citadin balcanic, mai mult sau mai puțin pitoresc, oricum încărcat de

tensiune și personalitate.



divan 2016 

Invitaţi şi Filme selecţionate

În acest am înaintat o invitație către marele regizor sârb Srdjan Dragoević. El este unul dintre

cei mai cunoscuți regizori sârbi, care a obținut succese de casă și la festivaluri cu seria sa de trei comedii

Nu suntem îngeri (1992- 2006), cu dramele Satele frumoase ard frumos (1996) și Ran̆i (1998) și, cel

mai recent, din nou cu o comedie, Parada (2011). Un alt oaspete de prestigiu așteptat la Cetate este

scenaristul și muzicianul german Alexander Hacke, colaborator al regizorului Fatih Akin la realizarea

documentarului Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul (2005).

Pe lista de invitați internaționali se numără regizorul grec Filippos Tsitos cu comedia sa

Plato's Academy (2009) și editoarea de imagine Aleksandra Milovanovic care vine din Serbia pentru a

susține un masterclass.

Filmele care ilustrează tema din acest an sunt: Distant (2002, Turcia, regia Nuri Bilge

Ceylan) - Marele Premiu al juriului și premiul de interpretare masculină la Cannes (2022); Parada (2011,

Serbia- Croația- Franta̦- Macedonia- M.Britanie, regia Srdjan Dragoević) – trei premii la Berlinale, Marele

premiu Arena de Aur la Pola și premiu juriului la Tirana; Marilena de la P7 (2006, România, regia Cristian

Nemescu)- 10 ani de la premieră; Bucuresți NonStop (2016, România, regia Dan Chișu); Moarte la

Sarajevo (2016, Bosnia și Herte̦govina - Franța, regia Danis Tanovic) - Sunetele Istanbulului (2005,

Germania- Turcia, regia Fatih Akin, documentar despre muzica din Istanbul); București (1942, regia

Traian Bratu, documentar) - primul film color românesc, care va fi arătat publicului în premieră după 64 de

ani!; Asa̦ e viața (1928, România, regia Jean Georgescu, comedie) - Gogulică cheferist (1929, regia

Cornel Dumitrescu); Lache în harem (1927, regia Marcel Blossoms și V.D. Ionescu) - trei comediii

românești de scurtmetraj, cu acțiunea în București - filme mute prezentate cu acompaniament de pian.

Ca în fiecare an, la Divan sosesc regizori, actori, producători, jurnaliști și critici români

pasionați de cinematografia balcanică.



divan 2016 

Simpozion Internaţional

5C- program itinerant de instruire a tinerilor în critică de film 

Ediția aceasta va găzdui la această ediție 5C - programul itinerant de instruire a tinerilor în 

critica de film, organizat de Altcine (Grecia), Adriapol (Albania), Asociația Institutul Cultural Balcanic 

(România) și Balkanski Kulturen Krug (Croația). Un juriu al Festivalului Altcine Action de la Atena a 

selectat 5 tineri critici - Galina Maksimović (Serbia), Andrei Șendrea (România), Özge Özdugen 

(Turcia), Rhianon Wain (M.Britanie) și Mariana Hristova (Bulgaria) - dintre cei care au trimis cronici la 
filmele din concurs

La Cetate cunoscutul critic de cinema Dana Duma va susține un masterclass pentru cei 

cinci tineri critici, care își vor proba talentul și noile cunoștințe participând la colocviul internațional 
dedicată filmului balcanic și scriind pe blog despre festival și filmele vizionate. 

Cel de-al 4-lea colocviu internațional dedicat filmului balcanic 

Ediția a 7-a a festivalului va găzdui în zilele de 23 și 24 august colocviul internațional dedicat 

filmului balcanic. Anul acesta, sub genericul “Povești urbane din Balcani”, urmează să-i avem drept 

oaspeți pe Canaan Balan, lector la Universitatea Șehir din Istanbul, Agron Domi, director al Tirana 

International Film festival (TIFF), Savaș Arslan, profesor la Universitatea de film și televiziune Bahçe-

şehir din Istanbul, Nadejda Marincevska, cercetător la Institutul de istoria artei din Sofia, Massimiliano 

Nardulli, critic de cinema din Italia, Dana Duma, profesor la UNATC, Angelo Mitchievici, profesor la 
Universitatea Ovidius din Constanța etc. 

Ca de obicei, cu ocazia conferinței va fi lansat volumul bilingv (în română și engleză) 

“Drumuri și răspântii” / “Roads and Crossroads”, cuprinzând comunicările colocviului de anul trecut.



Divan Film Festival

2010 - 2015

Ediţia I, 2010 – Balcanii

Ediţia a 2-a, 2011 – Dunărea

Ediţia a 3-a, 2012 – Evadarea din Balcani

Ediţia a 4-a, 2013 – Comedia Balcanică

Ediţia a 5-a, 2014 – Eroi şi antieroi din Balcani

Ediţia a 6-a, 2015 – Drumuri şi Rǎspântii

Divanul degustătorilor de film şi artă culinară/ Divan Film Festival, organizat la Port

Cetate de cǎtre Fundaţia pentru Poezie “Mircea Dinescu” a reuşit, în cele şase ediţii de

pânǎ acum, prin filmele prezentate, participarea unor cineaşti de prestigiu de la noi şi din

celelalte ţări balcanice, simpozioanele ştiinţifice, concertele şi spectacolele culinare, dar mai

ales prin farmecul locului şi al gazdelor Masha şi Mircea Dinescu, nu numai să promoveze

filmul românesc şi colaborarea cinematografică în regiunea balcanică şi a Dunării dar şi să

devină cunoscut la noi şi peste hotare ca o manifestare cu o atmosferă unică.

Festivalul prezintă filme noi şi de arhivă din ţările Balcanice şi Dunărene având pânǎ acum

ca invitaţi producători, regizori, actori, directori de festival, critici de film şi jurnalişti din

Albania, Austria, Bulgaria, Cipru, Croaţia, China, Grecia, Germania, Macedonia, Marea

Britanie, Moldova, România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ucraina, Ungaria, Turcia.

Astfel, micul port aflat pe malul Dunării, aproape de graniţele României cu Bulgaria şi

Serbia, a devenit o „capitală cinematografică a Balcanilor” (revista Kino, Bulgaria).

divanfilmfestival.ro



Începând cu 2012, în cadrul festivalul s-a iniţiat şi un simpozion

internaţional dedicat studiului filmului balcanic.

2012 - “Evadarea din Balcani”,

2013 - “Comedia balcanică”

2014 - “Eroi si antieroi din Balcani”

2015 - “Drumuri şi Rǎspântii”

Simpozionul se bucură de apreciere în mass-media culturala: TVR

1, Realitatea TV, Cotidianul, Evenimentul zilei, Observatorul

cultural, Radio România Cultural, etc.)

Comunicările sunt susţinute de universitari, critici şi istorici de

cinema din ţările participante (Bulgaria, Croaţia, Grecia,

M.Britanie, Serbia, România…).

Contribuţiile participanţilor sunt publicate într-un volum bilingv

(româno-englez), împreună cu un studiu introductiv şi biografiile

succinte ale autorilor.

divan film festival

Simpozion Internaţional 2012 - 2015



Începând cu prima editie in 2010, Divanul degustatorilor de

film si arta culinara a organizat si o serie de concerte cu

artisti consacrati dar si cu lautari din zona Cetatii si din tara.

Dintre artistii care ne-au oferit concerte la Divan se numara:

Grigore Lese

Marius Mihalache Band, cu Irina Sarbu

Luiza Zan Trio

Sonoro

Nightlosers

Ioan Gyuri Pascu

Steaua de Mare / IMPEX

Trei Parale

Feerics Biocollective

Mambo Siria

divan film festival

CONCERTE



Pentru a permite cator mai multi doritori sa participe

la Divan am inceput, in urma cu doua editii, sa

amenajam spatii confortabile si pitoresti de campare

in Port Cetate si Inger Parc. Favorita este mica

insula cu salcii din mijlocul iazului cu pește, in

spatele cuptorului de paine de langa “cinematograful

de vara”

divan film festival

CAMPING



Dupa ce treceti de Maglavit, Hunia si o portiune foarte scurta

in dreptul satului Moreni ajungeti la Cetate. Portul Cetate

este la 2-3 km de comuna Cetate, pe malulul Dunarii, pe un

drum semnalizat (de la drumul principal cotiti la stanga in

dreptul primariei din Cetate, unde veti vedea un monument

cu 2 tunuri).

divan film festival

ACCES: cum ajungeti la Port Cetate

De la Craiova luati drumul spre Calafat care

trece prin Radovan, Perisor, Giubega, Galicea

Mare dupa care, cu aprox. 15km inainte de

Calafat, cotiti la dreapta pe drumul spre Maglavit

si Drobeta Turnu Severin.





Reprezentare media

Au prezentat ştiri şi reportaje de la cele 6 ediţii de pânǎ acum

mai multe

televiziuni• (TVR, Digi TV, ProTV, Realitatea TV, România

TV, Antena 1, TVR Craiova),

posturi• de radio (Radio România Actualitati & Cultural,

ProFM, Radio21, Radio Guerilla, RFI, Tananana, Bucureşti

FM),

ziare• (Adevărul, România Liberă, Evenimentul Zilei,

Libertatea, Jurnalul National, Catavencii, Cronica Română,

Cuget Liber, Profit, Metropolis),

reviste• (Observator Cultural, Dilema Veche, ProTV

Magazin, Sapte Seri, Zile si Nopti, Forbes, Tango, One,

BeWhere!, Liternet.ro, Glamour),

agenţii• de presă (Hotnews, Agerpres, Mediafax, News-

online, Ziare.ro, DC News, Newspad, Infoapollonia),

site• -uri de cinema (cinemarx.ro, cinemagia.ro,

filmreporter.ro, port.ro, cinefan.ro, filmoteca.ro, videofil.ro,

altcine.com (Grecia),

• site-uri turistice (calatorsauturist.ro, buzzcamp.ro,

heyturcia.ro),

publicaţii• şi site-uri locale (Gazeta de Sud, oltenasul.ro,

craiovaforum.ro, calafatlive, craiova.ro,

realitateadincalafat),

• de business (money.ro, business24.ro) şi altele.
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Despre PORTUL 
CULTURAL CETATE



Parteneri și sponsori

• În organizarea Divanului, Fundaţia pentru poezie Mircea Dinescu a fost sprijinită de către Centrul Național al

Cinematografiei (CNC), TV 1000, Institutul Cultural Român (ICR), Ministerul Dezvoltarii Regionale si

Turismului, Asociatia Film Romania, Consiliul judeţean Dolj şi Biblioteca judeţeană Dolj, Primaria Craiovei,

Primaria Calafat si Primaria Cetate.

• Trebuie menţionate şi parteneriatele cu Film Center Serbia (Filmski Centar Serbia), Cinemateca Serbiei,

Cinemateca Bulgariei, Altcine.com (Grecia), ambasadele ţǎrilor balcanice la Bucuresti, Ambasada Iranului,

Centrul de Cercetare si Dezvoltare Culturala ANTROPOESIS, Sonoro Festival & Sonoro Records

• si Sponsorilor: Metro, Boromir, Energobit, Magna.



Fundația a fost înființată în 1994 de scriitorul Mircea Dinescu,

având inițial preocupări legate de poezie, traduceri și

publicistică. Cu timpul, Fundația și-a extins aria de interes

către domenii culturale foarte diverse - teatru, muzică, arte

plastice, fotografie, cinematografie.

Începând cu 1998, Fundația a inițiat reconstruirea și

reconvertirea în centru cultural a unui port abandonat de pe

malul Dunării, care a devenit Portul Cultural Cetate (Dolj) -

primul (și deocamdată singurul) port exclusiv cultural de pe

harta Europei - inaugurat în 2007 cu acostarea primei nave de

pasageri după o jumătate de veac, care a adus la bord scriitori,

muzicieni, actori, artiști plastici, ziariști și politicieni.

Portul Cultural Cetate şi

Fundaţia pentru Poezie ‘Mircea Dinescu’

În Portul Cultural Cetate au loc manifestări culturale de prestigiu, care și-au

făcut deja tradiție - tabere de ceramică, expoziții de fotografie, pictură și

sculptură, burse și programe de rezidență pentru scriitori și artiști plastici,

seminarii de traduceri și schimburi culturale, concerte, spectacole de teatru,

workshop-ul de muzică de cameră SoNoRo Interferențe și festivalul de artă

culinară și cinematografică Divan Film Festival.



Portul Cultural Cetate s-a născut pe ruina fostului port agricol, apărut pe la 1880, pe vremea cînd 

grîul nu putea creşte, ca astăzi, pe asfalt şi cînd croissantul vienez se făcea chiar cu făina adusă 

cu vapoarele cu zbaturi din Cetate.

În 1945, portul a fost închis şi transformat în pichet de grăniceri. După revoluţia din ’89, clădirea 

comandamentului portului, construită de meşteri italieni, a fost devalizată de localnici şi adusă la 

stadiul de adăpost pentru doisprezece purcei şi două vaci.

Aşa am descoperit-o eu, fără uşi, fără ferestre şi fără acoperiş, cu aerul părăginit de boieroaică 

de viţă veche strigînd parcă, aidoma unei soţii de domnitor român violată de başibuzucii lui 

Sinan Paşa, „Ruşinatu-m-au păgînii!”. 

În 1997 am reuşit să cumpăr şi să transform ruina într-o casă de creaţie. În loc de grîu am 

încercat să umplem hambarele cu sculptori, scriitori, pictori şi muzicieni, iar pentru că guvernul 

României lansase pe piaţă brandul Dracula Parc, de dragul polemicii am iniţiat şi noi, pe malul 

Dunării, un Înger Parc, pornind de la premiza că România n-a fost doar sediul dracului, ci o fi 

fost bîntuită şi de îngeri, măcar pe la margini. 

Cuptoarele pentru ars ceramica sînt concurate de cuptoarele în care se frig berbecii de la ferma 

poetului căzut în doaga agriculturii, iar tiradele aprinse ale autorilor străini invitaţi la colocvii sînt 

stinse cu vinuri nobile din producţia proprie. 

Vă asigur că la toate evenimentele şi întîmplările artistice de la Cetate vor participa, cum au 

participat şi pînă acum, pădurile din jur, Dunărea, vrăbiile şi ciorile – mari amatoare de cultură. 

Mircea Dinescu

despre Portul Cetate 



CONTACT & INFO:
Port Cultural Cetate 

com. Cetate, Dolj, 207190
portcetate@gmail.com

www.portcetate.ro
COORDONATOR FESTIVAL: 

Monica Felea 
monica@divanfilmfestival.com

monicafelea@gmail.com
0746016140

mailto:monica@divanfilmfestival.com
mailto:monicafelea@gmail.com
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Anexa 1

Buget Divan Film Festival 2016

20 – 21 august, Craiova

1. Contracte pe drepturi de autor
Drepturi de autor – membrii echipei de organizare 
– foto, video making off, comunicare&PR 14,500.00
Concert Marius Mihalache 9,180.00

2.  Cheltuieli de protocol
Recepție  deschidere  festival,  organizare  conferință 
de presa 9,700.00
Masă echipă și invitați 4,000

3. Cheltueili transport
Bilete de avion 4,500.00
Transport microbuz Bucuresti  3,505.00
 – Craiova invitati  



    ad   

Inchiriere auto  3,400.00
Combustibil,bilete de tren 2,071.00

4 Cheltuieli cazare
Cazare Craiova echipă și invitați 8744

5

Închiriere echipament de proiecție, scenotehnică, 
ecran  și  echipament  tehnic  de  susținerea  a 
proiecțiilor, concertelor și spectacolelor 20,400.00

TOTAL 80,000



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor
de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

06-07-2016 10:41

pe perioada: 06-07-2016 - 06-07-2016

EXTRAS DE CONT Nr. 19 din data: 06-07-2016

Cont nou: 2511.A01.0.4968750.0072.ROL.1 Cont vechi: 2511.1-12855.1/ROL
Cod IBAN Nou: RO93RNCB0072049687500001 Cod IBAN Vechi: RO55RNCB5010000128550001
Produse in valuta RON
Titular: FUNDATIA PT. POEZIE MIRCEA DINESCU CIC: 4968750 CUI/CNP: 8886990
Tip produs: Cont Pachet Micro Fundatii si ONG-uri - Conturi

curente-conturi curente persoana juridica

Total tranzactii finalizate pe perioada: 0,00 0,00

Sold contabil final la:
06-07-2016 - 06-07-2016
06-07-2016 330,32

Sold disponibil la: 06-07-2016 330,32

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.
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Divan Film Festival 

 

Coordonator proiect:  

Loc: Craiova, 20-22 august, Cetate (Dolj) 22-28 august 

Parteneri/coorganizatori: Fundația pentru poezie M ircea Dinescu 

Descriere:  Portul Cultural Cetate este primul (și deocamdată singurul) port exclusive cultural de pe harta Europei – 
inaugurat în 2007 cu acostarea primei nave de pasageri după o jumătate de veac, care a adus la bord scriitori, muzicieni, 
actori, artiști plastici, ziariști și politicieni. 

ÎnPortulCulturalCetateaulocmanifestăriculturaledeprestigiu,careși-aufăcutdejatradiție – 
taberedeceramică,expozițiidefotografie, picture 
șisculptură,burseșiprogramederezidențăpentruscriitorișiartiștiplastici,seminariidetraducerișischimburiculturale,c
oncerte,spectacoledeteatru,workshop-uldemuzicăde camera SoNoRoInterferențeși Festivalul degustătorilor de 
film și artă culinară, Divan Film Festival. 

Divan Film Festival a ajuns la ediția cu numărul 7. Festivalul a apărut ca o necesitate de a vorbi 
despre filmul balcanic și originile balcanice ale poporului roman, de a face legătura dintre 
cinematografia românească și cea a popoarelor din Balcani. 
 
Festivalul a reuşit, în cele şase ediţii de pânǎ acum, prin filmele prezentate, participarea unor 
cineaşti de prestigiu de la noi şi din celelalte ţări balcanice, simpozioanele ştiinţifice, concertele 
şi spectacolele culinare, dar mai ales prin farmecul locului şi al gazdelor Masha şi Mircea 
Dinescu, nu numai să promoveze filmul românesc şi colaborarea cinematografică în regiunea 
balcanică şi a Dunării dar şi să devină cunoscut la noi şi peste hotare ca o manifestare cu o 
atmosferă unică.  
 
Festivalul prezintă filme noi şi de arhivă din ţările Balcanice şi Dunărene având pânǎ acum ca 
invitaţi producători, regizori, actori, directori de festival, critici de film şi jurnalişti din Albania, 
Austria, Bulgaria, Cipru, Croaţia, China, Grecia, Germania, Macedonia, Marea Britanie, 
Moldova, România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ucraina, Ungaria, Turcia. Astfel, micul 
port aflat pe malul Dunării, aproape de graniţele României cu Bulgaria şi Serbia, a devenit o 
„capitală cinematografică a Balcanilor” (revista Kino, Bulgaria).  
 
  
Argumentarea proiectului: 

-       Festivalul se află anul acesta la ediţia a 7-a şi aduce în România şi în Europa de Est un nou concept  
festivalier. Fiecare ediţie are un concept clar, tema abordată în acest an fiind “Povești urbane din Balcani”. 

-       În acest am înaintat o invitație către marele regizor sârb Srdjan Dragoević. El este 
unul dintre cei mai cunoscuți regizori sârbi, care a obținut succese de casă și la festivaluri 
cu seria sa de trei comedii Nu suntem îngeri (1992- 2006), cu dramele Satele frumoase 
ard frumos (1996) și Răni (1998) și, cel mai recent, din nou cu o comedie, Parada 
(2011). Un alt oaspete de prestigiu așteptat la Cetate este scenaristul și muzicianul 
german Alexander Hacke, colaborator al regizorului Fatih Akin la realizarea 
documentarului Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul (2005). 



 

 Pe lista de invitați internaționali se numără regizorul grec Filippos Tsitos cu 
comedia sa Plato's Academy (2009) și  editoarea de imagine Aleksandra Milovanovic 
care vine din Serbia pentru a susține un masterclass.  

-        Filmele care ilustrează tema din acest an sunt: Distant (2002, Turcia, regia Nuri 
Bilge Ceylan) - Marele Premiu al juriului și premiul de interpretare masculină la Cannes 
(2022); Parada (2011, Serbia- Croația- Franța- Macedonia- M.Britanie, regia Srdjan 
Dragoević) – trei premii la Berlinale, Marele premiu Arena de Aur la Pola și premiu 
juriului la Tirana; M arilena de la P7 (2006, România, regia Cristian Nemescu)- 10 ani 
de la premieră; București NonStop (2016, România, regia Dan Chișu); Moarte la 
Sarajevo (2016, Bosnia și Herțegovina - Franța, regia Danis Tanovic) - Sunetele 
Istanbulului (2005, Germania- Turcia, regia Fatih Akin, documentar despre muzica din 
Istanbul); Bucure ști (1942, regia Traian Bratu, documentar) - primul film color 
românesc, care va fi arătat publicului în premieră după 64 de ani!; Așa e viața (1928, 
România, regia Jean Georgescu, comedie) - Gogulică cheferist (1929, regia Cornel 

Dumitrescu); Lache în harem (1927, regia M arcel Blossoms și V.D. Ionescu) - trei 
comediii românești de scurtmetraj, cu acțiunea în București - filme mute prezentate cu 
acompaniament de pian 

- Începând cu 2016, Divan Film Festival este parte a programului 5c  programul itinerant 
de instruire a tinerilor în critica de film, organizat de Altcine (Grecia), Adriapol 
(Albania), Asociația Institutul Cultural Balcanic (România) și Balkanski Kulturen Krug 
(Croația). Un juriu al Festivalului Altcine Action de la Atena a selectat 5 tineri critici - 
Galina Maksimović (Serbia), Andrei Șendrea (România), Özge Özdugen (Turcia), 
Rhianon Wain (M.Britanie) și Mariana Hristova (Bulgaria) - dintre cei care au trimis 
cronici la filmele din concurs. La Cetate cunoscutul critic de cinema Dana Duma va 
susține un masterclass pentru cei cinci tineri critici, care își vor proba talentul și noile 
cunoștințe participând la colocviul internațional dedicată filmului balcanic și scriind pe 
blog despre festival și filmele vizionate. 

- Ediția a 7-a a festivalului va găzdui în zilele de 23 și 24 august colocviul internațional 
dedicat filmului balcanic. Anul acesta, sub genericul “Povești urbane din Balcani”, 
urmează să-i avem drept oaspeți pe Canaan Balan, lector la Universitatea Șehir din 
Istanbul, Agron Domi, director al Tirana International Film festival (TIFF), Savaș Arslan, 
profesor la Universitatea de film și televiziune Bahçe- şehir din Istanbul, Nadejda 
Marincevska, cercetător la Institutul de istoria artei din Sofia, Massimiliano Nardulli, 
critic de cinema din Italia, Dana Duma, profesor la UNATC, Angelo Mitchievici, 
profesor la Universitatea Ovidius din Constanța etc. Ca de obicei, cu ocazia conferinței 
va fi lansat volumul bilingv (în română și engleză) “Drumuri și răspântii” / “Roads and 
Crossroads”, cuprinzând comunicările colocviului de anul trecut. 

Buget estimativ solicitat de  ICR: 30,000 lei 
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STATUTUL FLINDATIEI pentru POEUI

tt M;4ril'fia*.1t*"

cAFIToI-,uL I" DENLTMIRE, natunA iuRiDICA,
CIBIECT, SCOPURI, PATRIIVIOh{IU, SEDIU.

Art. 1. Denumirea Fundagiei este Fsrrda {ia pentru Poezie "Miygga-Dini'Siu'.'.
|?,:;'" ' 'ti 

r

Art. 2. Fundagia ests persoans jwidic6 rorn6ns de drept{'}rivat, f6ri seop i$ucrativ, Ei se

constituiepeteffnennelirrtitat.p non-prof ir, in eondi;iile r-4gi i 2L/L924

Art" 3" eor:sidertnd b{ poezia faee parte dic tradilia spirifual& a popomlui nostru, constii.*ind
wt drept fundamantal al omului, pe nediCpt ignorat din eonvenliile internafionale, dar
a:neningat imperios de difieultAiile ee insogese tranzilia, Frecum Ei de"cele ce vor ilnna
dupd aceasta, Fanda{ia pe*tru Poezie "Mircea Dinescu* iqi prcpdne ca sc*p;

a. sA ca*tribuie la protejarea aecesului la poezie al eitit*zului rararfu, prin
publicarea in Rominia a unor volurne de versui ryi antolagii de poezie

' elasic* gi r*odernA, neprezentative pentru toate meidia*ele qi dire*giiie
crilturale;

b. si perticipe la promsvarea valorilar autentice din pcezia romf;nE, prin
tradueerea qi publiearea de volume grysau antologii in lintbi strtrine qi
nujl*cirea eontactului cu cititcnil str&in;

e. s& edit*ze publieafii periodice care sd fa*illteze selumburil* cr:ltur*i* dintr*
creatorii de poezie rornAni qi str&ini;

d" s6 colaborezs cu centre qi institutii culfurale roni6ne sau strfline, anga"faie in
apgivit6gi de promovarea gi prorejare a d.reptuiui ia p*ezie;

e. sA mijtroeeasc6 colaborarea dintre ereatorii de poezie-gi traduciton, precurn si
dial+gui ex publicul, pri* organizarea de activit6li comune, cu caract+r

.eultural, artistie sau de sre&{ie;

Art' 4" Fuadalia are ca cbieet editarea d* cir1i. aniotr*gii, pubiiealii de specialitare,
organiaarea de serninarii, coto"evii, tnttlniri sau speetacole de poezie, instirrairea gi
ac*rdarea de burse ryi prern"ii p,entru tineri ereatori sau tradus[tori de poezic, preeun: qi
orice a!t* activiiate care priveqte direct sau indirect realizarea u*rrpuril*r Fundagi*i, ir:
eomdiliile qi respecrul legilor qi Constitutiei Ramdniei.

Art" 5. Patrirhoniul ini{ial al Fundagi*i este alcdtuit din surna de 100.00* lei, qi s* sp*regre in-' 
c*ndigiile stabilite-de lqge.

Finan[area che.itnielitror de ?nirefinere {i fune{ionare se asigur6 prle
do:laiii ac*rdate de persoane fizice gffsau juridice.

venir"ui proprii Ei

fTry{*i".
:t f- -€z'Yd

ir\r 1 -'



Liberalitiiile de orice fe! vor fi negrevate d* sarcini
sau ar impune o conduits moral{ contrar6 obiectuiui
prin statut"

care ar afecta
de activitate qi scopuril+r

Art" 6. Sediuii Fundaiiei este in E-dut Aviatorilar nr. d9 A|:Sector l,-Bucuregfi. Fundalia
poate avea'fiTiale f{rE personalitate juridic[ di.stinet{, in prI, cu respe+&iea legistaliei in
vigoare. ,;.-,-.-._*d

CAPITOLUL u" ORGAI$IZARE qi FIINCTIGNARH

Art. ?. Fu:adaiia este f<rrmate din d/. Iliircea Dinesew, in ealitate de pregedinfe, qi di. ninw
Ada*e, anibii av?nd calitatea de membru fondator. Fundalia poate deserma membri
oncrifici.

Art. I' Funeialia este eondus6 de Freqedinte. Preqedinteie are ucrultoarele drepturi gi cbtigagii:
a" asigurE, direet sau pr!ru ?rlrputemieigii s&i, adminisrasea eurintfi a Fundagiei,

urmSrind realizarea obieetivelor aeestcia pe baza programului de activitate
pe eare qi l_a prop"u-q

b" elab*reazi qi unnflregte respectarea Reguia:nentului interior de f6nc{ionare a
Funda{iei;

c. angajeazE pers*nalul neeesar, pe bazl de csntraet;
d' verifici Ei aprobi rapcrfi"i! anual asupra activit[gilor Fundafiei;
e. aprcb6 bilanqul contabil Ei contul de venitun qi eireltuieli pe zu:ut prec*denr;
L aprob* proiectele anuale pentru bugetul de venlturi qf cheitureli, preeum qi

pentri] programui de activitate a Fundaiiei;
g. aceept* expres **nagiile gi orice alt6 liberalitaie fdcut6 Fundaliei;
h. h*t5r*gie deser:rnarea de urermbri onorifici
i. deeide dizolvarea qi lichidarea Fundagei.

Art" ?. ]i{embni fo*datori au obligagia dc a sprijini activitatea Preqedinielui. in ae*st sesp! are
drept atribulii specifi ee:

a. intocrnese raportul anual privind aetivithlile Fundafiei;
Br. intccmesc proiectele anuale penku activitatea Fundafi*i;
n. eoleeteas*, selee{ioneaztr qi propun FreEedintelui proieetele de progranie

eurente aie Fundagiei;
d" fundamenreazi qi prapun pregedinrerui mernbri onorifiei;
e" partrcipi la urrn&rirei gi finalizarea pr*grameior Fundaiiei.

Art. lil. Reuniuni{e nrembriler Funda{iei (fondatori $i/sau on*rifici) cu Freqedinrele as }oc la
e&nv*earea ace$tula, ori de cite ori se va eonsidera folositor secpuriiar Fundalie!.

Ast' 11' Penti'u adsrinisrarea eurenti a Funrialiei, Freqedinteie poate angaja colaboraiori eu' saiitatea de ecnsiiieri de speciaiitate (iurisr, c*r:tabil), pr*.u* Ei [*i*unul permanent,
stabilind prin conrraete individuaie ccndiiiile qi durata eelab+rarii.



Art. 12. Controlul financiar ai Fundaliei este exercitat de preEedinte care stabileqte in aeest

ccap un cenzor. Cenzorul furtocmeEte qi preeintl preqedintelui un raport anual'

sernestrial, ceneorul va prezenta o inror*are. Atribufile qi drepturil eenzoruiui stnt

*oUltit* pin Regularnentul interior de funclionare aFundagiei'

CAPITOLUI m. DISPOZTTII FINALE

Art. .13. Dispoziiiile prezentului statut se pot interpreta numai in sensul in care asigur[

realizarea scopurilcr Fundaliei'fgallZafga SiCOP_u[lrUt rurilrotrvr' 
-.fF.*_*

Art. 14. Dizolvarea gi liehidarea Fundaliei se pot zue Ly.iat ainifriUEii'1:::::1,:*:t:#r. ..,2,ry4.'. r. "*,;;;-;;,;;r ;i;;;. 
, 

obi6ctivele propuse au fost
:.. -^-",i - ^^.€nrm'i t&Lformele prescrise de lege, atunci ctnd acesta va considera ctr

roflner€ ilrErrulrl(; uG re6!, eru'v' 
f ace-.'.{n conf eirmitele

lndepliniie parfial sau tn totaLitata l]:lidut:a- se va ,:.ii

"u'p.*rlderi-Ie 
Legii 2L/L924^ '

Redactat qi dactilograflat de parte, autontificat la Biroul Notarului publii lutiana CIUREA' tn

6 exemplare. 
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ezentul 

-k 

act face parte integranta din Statutul autentificat sub 

din 	 Biroul Notarului Public luliana Ciurea. 

Notar Public, 

ACT de CONSTITUIRE 
a FUNDAŢIEI pentru POEZIE 

"Mircea DINESCU" 

"Mircea  
...--.- după  aceasta, am hot ărlt constituirea Fundatiei pentru Poezie 	 , 

/./ 	Subscrisii, Mircea Dinescu .si Di 	
/ 

nu Adam. 

, 	considerind c ă  poezia face parte din traditia spiritua 	a poporului noSt 

constituind un drept fundamental al omului, pe nedrept ignorat din conve'...W.le internat;onale: . 

arnenintat imperios de dificult ă tile ce Insotese tranzitia, precurn si de -Clpa' caie u 	

" 

rmea2ă  ,,,- 

Fundatia are ca Scop: s ă  contribuie la protejarea accesului la 
 

rornân, prin publicarea in România a unor voluine de versuri si antologii de poeZie clasic
ă  si 

modernă , reprezentative pentru toate meridianele si directille Culturale; s ă  participe la 

promovarea valorilor poetice autenfice din poezia român ă , prffi traducerea si publicarea de volurne 

si./sau antologii 1n iirnbi stră ine si rnijlocirea contactului cu cititorul str ă in de poezie; să  editeze 

publicatU periodice de poezie care s ă  faciiiteze schimburile culturale dintre creatorii de, poezie 

români•si străini; să  colaboreze cu centre si institutii culturale române sau str ă l.ne, amlajate 1n 

actiVităti de promovarea si protejare a dreptului la poezie; s ă  mijlocească  colaborarea dintre 

creatorit de poezie si traducatori, precum si dialogul cu publicul, prin or.ganizarea de activit
ăti 

cornune, cu caracter cultural, artistic sau de crea ţie. 

Fundatia va avea ca obiect e.ditarea cle c ă rti, antologii, publicatii de specialjtate, 
organizarea de seminarii, colocvii, Intliniri sau spectacole de poezie, insfltuirea si acordarea de 
burse si prernii pentru tineri creatori sau traduc ători de poezie, precum si orice alt ă  activitate care, 

priveste direct sau indirect realizarea scopurilor Fundatiei, in conditi.ile si respectul legilor si a 

Constitutiei României. 	 - 
Sediul Fundatiei va fi in Bucuresti, B—dul Aviatorilor nr. 69 A, Sector 1, lar 

patrimornul său va fi alcă tuit din donatii, in conditide iegii. 	 . 

Patrimoniul initiai al Fundatiei este alc ătuit din surna cie 100.000 lei. 

Aceasta este vointa noastr ă , drept pentru eare semn ăm prezentul act de constituire, 

astă -4' 	2  -_g 5 -1,9,9 Gla Bucuresti. 



S-a cerut autentificarea prezentului inscris: 

ACT ADITIONAL 
La Statutul Fundatiej pentru poezie « Nlircea Dineseu » 

Intre subsemnatii: 
- DINESCU MIRCEA, cetatean roman, nascut la data de 	, in 

Municipiul Slobozia, judetul lalomita, domiciliat in Municipiul Bucuresti, sectorul 2, 
identificat prin 

ennerata cle NeLht 

Si 

ADAM DINU, cetatean roman, nascut in Bucuresti la 
domiciliul in Bucuresti, 
divortat, identificat prin C.I. 	 eliberata de SPCEP 

in caittate de membri tondaton 	unclaţiei pentru poezie « Mircea Dinescu », cu se- 
diul în Bucure şti, str. Constantin Daniel nr. 11, sectorul 1, infiin ţată  in baza sentin ţei 
civile nr. 202/13.09.1996 a judeeătoriei sectorului 1 Bucure ş ti, având codul fiscal nr. 
886990, au hotărât in Adunarea general ă  din data de 15.01.2008, urm ătoarele modi-
ficări ale Statutului Funda ţ iei: 

I. Se schimba sediului social, din Bucureş ti, str. Constantin Daniel nr. 11, sec-
torul 1, 1n Bucure şti, str. Franceză  nr. 5, sectorul 3. 

II. Se numeşte un organ colectiv de conducere a funda ţiei, denumit Consiliu Di-
reetor, format din cinci membri, având urm ătoarele func ţii: Preşedinte, Vicepre şedinte 
ş i trei membri, ce vor fi ale ş i pentru o perioad ă  de patru ani. 

III. Se comp1etează  scopul funda ţiei, astfel: 
ConsiderInd accesul la cultura ca drept fundamental al omulUi, pe nedrept 

ignorat in conven ţiile internaţionale şi imperios amenin ţat de dificultâ ţile ce -  inso ţesc 
tranzi ţia, precum ş i de cele ce vor urma dupâ aceasta, Funda ţia pentru Poezie "Mircea 
Dinescu"î ş i propune drept scopurie 
a. să  faciliteze accesul publicului 1a cultur ă, prin publicaţii, cărţi, traduceri, spectacole, 
expozi ţ ii ş i alte manifestări având ca finalitate dezvoltarea comunic ării ş i contactelor 
inter-culturale Intre serfitori, traduc ători, muzicieni, oameni de art ă . şi de teatru din Ro-
rnânia ş i de pe orice meridiane ş i direc ţii culturale; 
b, să  parficipe la promovarea valorilor autentice ale culturii române contemporane, cu 
accent pe tinerele genera ţii ş i pe grupurile vulnerabile; 
c. sâ editeze publica ţii periodice ca punete de comunicare cultural ă  intre creatdrii ş i 
artistii rom ăni ş i stră ini; 
d, să  colaboreze cu centre ş i institu ţii culturale române sau str ăine, angajate în acti-
vităţi de promovare ş i protejare a contactelor interculturale; 
e. să  nniloceasc ă, colabo'rarea dintre creatori şi dialogul eu publicul, prin organizarea 
de activitâ ţi comune, cu caracter cultural, artistic sau de crea ţie; 

rf. sa  contribuie la cunoa şterea, conservarea ş i recuperarea patrimoniului cultural ş i de 
civilizaţie'tradi ţiona1ă ; - 
g. să  se implice activ în educarea tinerelor genera ţii pentru educarea in spiritul deschi-
derii inter-culturale, tOleran ţei ş i valorificărfi tradiţiei; 
h. să  contribuie la sprijinirea grupurilor vulnerabile şi defavorizate pentru con ştienti-
zarea, evaluare şi utilizarea şanselor egale in accesul Ia cultUră . 

0)-(i4 



tV. Obiectul de activitate al fundafiei, pentru ?ndeplinirea seopului, va fi:
,,FLTNDATIA pentru POEZIE ,,MIR.CEA DINESCU"" are ca obieet editarea de g.a$

antoiogii, publicalii de specialitate, organizarea de seminarii, cclccvii, tabere, expczft
sau spectacole, institi"rirea 6i acordarea de burse qi prernii pentru tineri ereat*ri, crgani-
zarea de cursuri de iniliere cultural6 sau tradi{ional5, precum gi oriee alt& activitate ca-
re privegte direet sau indirect raalizarea saopurilor Fundafiei, in candifiile gi respe*tu!
legilor qi Constitu{iei Rornaniei.

V" Se ourm$so urn,ltorii ?n Consiliul Director al Fundatiei:
PRE$EDINTE : Doarnna MAIUA DINESCU;
VICEPRESEDINTE: Dcrnnul DINU ADANI;
h,{EMBzu: }oamna IRINA STANA

Don:nu} ANDREI DINESCU
Dornlall! IvIiItCEA DINESCU

VI. Atribrigiile Consiliului Director vor fi urrnitcareie:
- stabileqte strategia generald qi programele funda{iei;
- aprob6 bugetul de venituri gi cfueltuieli qi a bilantul contabii;
- alegere qi rev*e6 cenzorul/ mernbrii ccmisiai de cenzori;
- hotir6qte ?nfiin{area de filiale;
- ineheie aete.juridice, ?n nurnele;i pe seama fi,lndatiei;
- executarea bugetului de venituri gi cheltuieli;
- aprobd organigrama gi strategia de personal al* fundatiei:
- hct5r6qte modificarea statutului fundafiei;
- aprobd Rcgulamentul de fun*iicnare al Ccnsitriului ilirectcr al fundafiee
- trtotdrSgte dizolvarea qi liehidarea funda{iei, precurr gi d*stinalia br-rnuriior rdntase
dup6lichi<trare, eu unanirnitate de voturi.
- indepli*egte oriee alte atributii prevazute in Eege.

VIi" fuIijlcacele materiatre necesare desfEgurSrii activitSlii Fundatiei gi realiz*rii
scopuriior aeesteia provin din :

- dona[ii, legatc Ai alte liberalitaqi individuale sau colective prir:rite cu respeetarea
regiementfirilor legale in vigoare;
- sponsoriz*ri gi subven{ii de la organeie guveriramentale 6i racg*vernar:le*tale rCIman€

sau strdine, priruite cu respectarea reglecrent5.rilor legal*;
- resEir$e ob{inute de la bugetul de stat gi/sau de la bugetele lccale;
- dabinzile 6i dividcndele rezultate din plasarea sumelor disponibii*;
- e{ividendels societdfi}cr cornerciale ?nfiingate de funda{ie;
- venituri reaiiz*te din activit6{i eeoncrnice direete *u earacter accescriu 6i ?n strinsd
legatur5 cu seopul prin*ipal al fundaliei;
- atrte veniiLnri prev*eute do lege.

VIII. Se stabilenste mandatul gi modul de numire a cenzcrului ftindafiei, astfel:
Aetivitatea contabil -finanoiar5 a funeiafiei este supravogh€a{A $i controiatE de

un cemror. Cenzorui va fi desemnat de cltre Consiliul Directcr, in gedin{E, ;i se va in-
c?icia un proces verbai in acest sens. Mandat*l cenzorului este tie patru ani qi trebuie s6

aib& studii de spe*ialitate econora:.ic6.
Cenzor'"rl intccmeste si prezint* pregedintelui un raport anual. Semestrial,

cenzorul ve prezenta o infonnare. Atribugiile gi drepturile ceneoru!"*:i sint stabilite prin
Regularnentul intericr de. func{ionare a Funda{iei.

Fecltru activitatea depus6, cenzcrul p*ate primi c indernniza{ie al *5rei cuantum
cste stahilit de *&tr*'Consiliul Direetor"



/  Cenzorul poate renun ţa la funeţia sa eu un preaviz de 30 de zile , el fiind 
răspunzător deplin pentru eventualele neglijen ţe petrecute în timpul e ăt 
Indeplinea func ţia, dar constatate dup ă  demisie. 

IX. Stabilirea modului în care se r 	fca aetele de inflintare a fundatiei, 
in sensul eă  modificarea actului constitue.v ş ilsau a statutului funda ţiei se face 
prin inscrierea rnodific ăril în Registrul asocia ţiilor ş i fundaţiilor aflat la grefa 
Judecătorie1 în a cărei circurnscrip ţ ie teritorial ă  iş i are sediul funda ţia. 

Celelalte prevederi ale Statutului ş i Actului Constitutiv al Funda ţiei Pentru 
Poezie „Mircea Dinescu „ r ăman neschimbate. 

Membrii fondatori prin prezentul Act Aditional imputernicesc pe D-na 
Necuicea Cristina s ă -efectueze procedurile legale necesare in vederea inregistrarii 
acestor modifleari la instan ţele ş i organismele compe ţente. 

Reda tat si procesat de parti in 8 (opt) exemplare si autentificat la Birou Notarial 
Notari Asociati din Bucuresti, str. 13rezoianu nr. 47-49, sectorul 1. 

MEMBRII FONDATORI: 

MII 	 ;CU 
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