
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA                            
      
           PROIECT 

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Proiectului-Program “Ziua Municipiului Craiova 2017” -  

ediţia a XXI-a 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2017. 

Având în vedere raportul nr.65872/2017 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de Cuvânt şi Redacţie Ziar prin care se propune aprobarea 
Proiectului-Program “Ziua Municipiului Craiova 2017”-ediţia a XXI-a; 

 În temeiul art.36 , alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.4, art.45 alin.1, 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 manifestările cuprinse în cadrul proiectului-program “Ziua 
Municipiului Craiova 2017”- ediţia a XXI-a, care se va desfăşura în perioada 29 
mai-04 iunie 2017, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încheierea contractelor de parteneriat media cu instituţiile partenere 
media pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă încheierea contractelor de parteneriat cu instituţiile şi alte entităţi 
(asociaţii, artişti locali, etc.) partenere pentru organizarea evenimentului prevăzut 
la art.1, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă încheierea contractelor de sponzorizare pentru organizarea 
evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele 
prevăzute la art.2, 3 şi 4 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător 
de Cuvânt şi Redacţie Ziar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
             INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
           VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 

                    Mihail GENOIU 
           
                                         



 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr. 65872/12.05.2017                                                                               

 
                                                                                        Se aprobă 

                                                                           Pt. Primar, 
     Viceprimar, 

                                                                            Mihail GENOIU 
 

       Se aprobă 
                                                                          Director Executiv,                                      

                         Direcția Economico-Financiară, 
                                                                           Lucia ȘTEFAN 

 
 
 

RAPORT 
privind programul manifestărilor dedicate  
 „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA 2017”  
EDIłIA A XXI-A (29 mai – 04 iunie 2017) 

 
 
 

  În perioada 29 mai - 04 iunie 2017, craiovenii vor sărbători cea de-a 
XXI-a ediŃie a “Zilei Municipiului Craiova”. 

Acesta este cel de-al cincelea an consecutiv în care Ziua Municipiului 
Craiova se sărbătoreşte în ediŃie de vară. 

Timp de o săptămână, patru dintre marile cartiere ale Craiovei şi zona 
centrală a oraşului vor găzdui manifestări dintre cele mai variate: 
spectacole pentru copii, spectacole lirice, spectacole folclorice, manifestări 
sportive, programe studenŃeşti, spectacole de teatru, concerte, expoziŃii, 
concursuri, salon auto, expo-flora, demonstraŃii de restaurare obiecte de 
artă, concursuri de orientare turistică, educaŃie non-formală, artă 
alternativă etc. 

Pe lângă spectacolele din cartierele Craiovei, organizate în colaborare 
cu parteneri locali, evenimentul va culmina cu spectacole organizate pe trei 
seri tematice în centrul oraşului. 

Evenimentele programate pentru acest an sunt o importantă ocazie 
pentru locuitori, dar şi pentru turişti, de a redescoperi Craiova. 

Gândit ca un eveniment divers, interactiv şi dinamic, este unul dintre 
reperele cele mai aşteptate de către craioveni pentru petrecerea timpului 



 

 

liber şi pentru distracŃie, într-un sentiment de apartenenŃă şi efervescenŃă, 
într-o comunitate tot mai activă şi creativă. 

A devenit deja obişnuinŃă ca formula de organizare a manifestărilor 
dedicate Zilei Municipiului Craiova 2017 să fie una care să ridice 
evenimentele la standarde europene. 

Diversitatea actului artistic a adus un număr tot mai mare de 
participanŃi la manifestări şi o vizibilitate crescută a activităŃii InstituŃiei 
Primarului Municipiului Craiova şi Consiliului Local Municipal. 

Proiectul – program, Anexa 1 la prezentul raport poate suferi 
modificări, având în vedere  amploarea şi diversitatea manifestărilor ce se 
vor desfăşura pe parcursul unei întregi săptămâni, în parteneriat cu 
instituții din Craiova și alte entități (asociații, artiști locali etc.), care 
participă la eveniment cu titlu gratuit. 

La momentul întocmirii prezentului raport,  există şi intenŃia de 
sponsorizare în vederea susŃinerii evenimentului, conform datelor 
menŃionate în Anexa 1 – proiectul –program, iar până la data începerii 
evenimentului numărul sponsorilor se poate modifica. 

În ceea ce privește participarea unor artiști de renume național, 
asigurarea serviciilor de sceno-tehnică și a celor de pirotehnie, Consiliul 
Local Municipal a aprobat, prin HCL nr. 73/2017, bugetul destinat 
evenimentului “Ziua Municipiului Craiova 2017”. Prin referatul de 
necesitate al Serviciului Imagine nr. 49059/06.04.2017, s-a estimat  alocarea 
sumei de 247.368,75 lei, fără TVA, care a făcut obiectul unei proceduri de 
achiziție publică prevăzută de lege. 
 FaŃă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, 

lit. d coroborat cu alin. 6, lit. a, pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7 și art. 45, pct. 1 din Legea 
215/2001 republicată, privind administraŃia publică, propunem Consiliului 
Local al Municipiului Craiova următoarele: 

 
- aprobarea manifestărilor cuprinse în cadrul proiectului - program 

“Ziua Municipiului Craiova 2017” – ediŃia a XXI-a,  în perioada 29 
mai – 04 iunie 2017, conform Anexei nr. 1 la prezentul raport; 

- aprobarea încheierii contractelor de parteneriat media cu instituŃiile 
partenere media pentru organizarea evenimentului “Ziua 
Municipiului Craiova 2017” – ediŃia a XXI-a, conform Anexei nr. 2; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze 
contractele de parteneriat media; 



 

 

- aprobarea încheierii contractelor de parteneriat cu instituŃiile și alte 
entități (asociații, artiști locali etc.) partenere pentru organizarea 
evenimentului “Ziua Municipiului Craiova 2017” – ediŃia a XXI-a, 
conform Anexei nr. 3; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze 
contractele de parteneriat cu instituŃiile și alte entități (asociații, artiști 
locali etc.) partenere, care participă la eveniment cu titlu gratuit; 

- aprobarea încheierii contractelor de sponsorizare pentru organizarea 
evenimentului “Ziua Municipiului Craiova 2017” – ediŃia a XXI-a, 
conform Anexei nr. 4; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze 
contractele de sponsorizare. 
 

 
 

Şef, 
       Serviciul Imagine 

 
Întocmit, 

 
Marina ANDRONACHE 

 
 Cătălin PRAJA 

 Mădălina ALBU 
     Daniela CHIROIU 

Carmen LICU 
   

 
    Vizat pentru legalitate,    

  consilier juridic Dan ZORILĂ 



                              Anexa nr. 3 
ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. ……/……. 
 

 

I. PĂRŢILE  
       MUNICIPIUL CRAIOVA  cu sediul în jud. Dolj,  str A.I. Cuza,  nr. 7, CUI 

4417214, reprezentat prin  Mihail GENOIU, în calitate de Viceprimar cu atribuţii 

de Primar, în calitate de ORGANIZATOR  

 

şi 

 

.................................................. cu sediul în ………………………………………., 

înregistrată la Registrul Comerţului cu nr ……………….., CUI ………………, 

reprezentată prin ......................................, în calitate de Administrator/ Preşedinte, 

în calitate de PARTENER. 
 
II. OBIECTUL ACORDULUI 
     Obiectul acordului îl reprezintă colaborarea, în temeiul art. 36 alin. 7 lit. a din 

Legea 215/2001 – a administrației publice locale, dintre cele două părţi, pentru 

organizarea cu titlu gratuit, în parteneriat, a evenimentului “Ziua Municipiului 

Craiova, ediţia a XXI-a”, eveniment ce se va desfăşura în perioada 29 mai – 04 

iunie 2017. 
   
III. DURATA ACORDULUI 
     Acordul intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 06 

iunie 2017. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA se obligă: 

- Să afişeze numele sau sigla Partenerului pe toate materialele 

promoţionale și informative referitoare la “Ziua Municipiului 

Craiova, ediţia a XXI-a”: afișe, pliante, comunicate de presă, mesh-

uri scenă, invitații etc. 

- Să faciliteze accesul reprezentanților Partenerului la toate acțiunile 

incluse în cadrul evenimentului. 

- Să transmită în timp util, către Parteneri, toate detaliile referitoare la 

desfășurarea Evenimentului. 

 

  

 

 

 



 

  . .............................. ........... se obligă: 

 

 

1. Să realizeze acțiunile propuse și stabilite de comun acord cu 

Organizatorul, în termenii și condițiile stabilite, în ziua/zilele și ora/orele 

stabilite de comun acord cu Organizatorul; 

2. Să promoveze, în mod gratuit, programul acțiunilor propuse și realizate de 

către Partener, dar și informații despre Eveniment, în materiale de 

informare specifice. 

3. să asigure organizarea acțiunilor propuse de Partener în cele mai bune 

condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

4. să supravegheze desfăşurarea evenimentului, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea, necesare în 

organizarea acțiunilor propuse de Partener; 

5. să facă referire pe toate materialele informative care promovează 

evenimentul/acțiunile că acesta se desfăşoară în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal; 

6. să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova; 

7. să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării 

unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, 

precum şi terţelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit 

prejudicii create direct sau indirect din activităţile propuse și realizate de 

Partener. 

8. să obţină de la toate instituţiile specializate şi de profil a autorizaţiilor şi 

licenţelor și să plătească taxele către UCMR-ADA necesare bunei 

desfăşurări a evenimentului/acțiunilor propuse și realizate de către 

Partener; 

 

V. FORŢĂ MAJORĂ 

        Forţa majoră, atestată oficial, exonerează de orice răspundere partea care o 

invocă, cu condiţia notificării acesteia către cealaltă parte în termen de 48 de ore de 

la producerea sa.  

        

VI. MODIFICAREA ACORDULUI 
        Modificarea prezentului acord se va face numai prin act adiţional încheiat între 

părţi. 

 

VII. LITIGII 
           Litigiile intervenite între părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă, sau după 

caz, de către instanţele româneşti competente, decizia acestora fiind obligatorie 

pentru ambele părţi. 

        
VIII. CLAUZE FINALE 



           Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere 

verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

 

 

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                   .......................................                               
         
       Pt.  Primar, 
      Viceprimar                                                                                                               
Mihail GENOIU      Administrator /Director/Preşedinte, 
  

       

Direcția Economico-Financiară, 
              Expert, 
     Sabina SMARANDACHE 
 

 

     Serviciul Imagine 
 Marina ANDRONACHE 
 
Vizat pentru legalitate, 
Consilier juridic Dan ZORILĂ 

 



                              Anexa nr. 2 
ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. ……/……. 
 

 

I. PĂRŢILE  
       MUNICIPIUL CRAIOVA  cu sediul în jud. Dolj,  str A.I. Cuza,  nr. 7, CUI 

4417214, reprezentat prin  Mihail GENOIU, în calitate de Viceprimar cu atribuţii 

de Primar, în calitate de ORGANIZATOR  

 

şi 

 

.................................................. cu sediul în ………………………………………., 

înregistrată la Registrul Comerţului cu nr ……………….., CUI ………………, 

reprezentată prin ......................................, în calitate de Administrator/ Preşedinte, 

în calitate de PARTENER MEDIA. 
 
II. OBIECTUL ACORDULUI 
     Obiectul acordului îl reprezintă colaborarea, în temeiul art. 36 alin. 7 lit. a din 

Legea 215/2001 – a administrației publice locale, dintre cele două părţi, pentru 

mediatizarea evenimentului “Ziua Municipiului Craiova, ediţia a XXI-a”, 

eveniment ce se va desfăşura în perioada 29 mai – 04 iunie 2017. 
   
III. DURATA ACORDULUI 
     Acordul intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 06 

iunie 2017. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA se obligă: 

- Să afişeze numele sau sigla Partenerului Media pe toate materialele 

promoţionale și informative referitoare la “Ziua Municipiului 

Craiova, ediţia a XXI-a”: afișe, pliante, comunicate de presă, mesh-

uri scenă, invitații, etc. 

- Să faciliteze accesul reprezentanților Partenerului Media la toate 

acțiunile incluse în cadrul evenimentului, pentru interviuri cu artiștii 

invitați etc. 

- Să transmită în timp util, către Partenerii Media, macheta 

evenimentului (pentru presa scrisă și online),  spoturile audio-video 

ale Evenimentului. 

- Să permită Partenerului Media amplasarea unui roll-up în vecinătatea 

acțiunilor incluse în Eveniment, cu acordul prealabil. 

 

 



 

 

 

  . .............................. ........... se obligă: 

 

 

1. Să realizeze şi să publice / difuzeze, în mod gratuit, în perioada 22 mai – 

04 iunie 2017, în ziarul / pe site-ul / la postul de radio / postul de 

televiziune 

...................................................................................................................... 

macheta scrisă / spotul video / spotul audio – după caz, de promovare a 

evenimentului “Ziua Municipiului Craiova, ediţia a XXI-a”, astfel: 

 

• pentru presa scrisă:  

- minimum 3 machete color, în paginile editoriale 

- minimum 5 materiale informative (știri, reportaje, comunicate etc.) 

- publicarea online a machetei Evenimentului, cu link către pagina 

oficială de Facebook a Primăriei sau către site-ul Primăriei, pentru o 

perioadă de minimum 5 zile înaintea desfășurării Evenimentului. 

 

• pentru presa online:  

- minimum 5 materiale informative (știri, reportaje, comunicate etc.) 

- publicarea online a machetei Evenimentului, cu link către pagina 

oficială de Facebook a Primăriei sau către site-ul Primăriei, pentru 

minimum 7 zile. 

  

• pentru radio:  

- minimum 20 spoturi audio. 

- minimum 5 materiale informative în jurnalele de știri. 

- publicarea online (pe site-ul postului de radio) a machetei 

Evenimentului, cu link către pagina oficială de Facebook a Primăriei 

sau către site-ul Primăriei, pentru minimum 5 zile. 

 

• pentru televiziune:  

- minimum 20 spoturi tv.  

- minimum 5 materiale informative în jurnalele de știri.  

- publicarea online (pe site-ul postului de radio) a machetei 

Evenimentului, cu link către pagina oficială de Facebook a Primăriei 

sau către site-ul Primăriei, pentru minimum 5 zile. 

 

2. Să promoveze, în mod gratuit, programul evenimentului şi informații 

despre activitățile incluse în Eveniment, în materiale de presă specifice. 

        



 

 

 

V. FORŢĂ MAJORĂ 

        Forţa majoră, atestată oficial, exonerează de orice răspundere partea care o 

invocă, cu condiţia notificării acesteia către cealaltă parte în termen de 48 de ore de 

la producerea sa.  

        

VI. MODIFICAREA ACORDULUI 
        Modificarea prezentului acord se va face numai prin act adiţional încheiat între 

părţi. 

 

VII. LITIGII 
           Litigiile intervenite între părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă, sau după 

caz, de către instanţele româneşti competente, decizia acestora fiind obligatorie 

pentru ambele părţi. 

        
VIII. CLAUZE FINALE 

           Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere 

verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

 

 

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                   .......................................                               
         
       Pt.  Primar, 
      Viceprimar                                                                                                                   
Mihail GENOIU      Administrator /Director/Preşedinte, 
  

       

Direcția Economico-Financiară, 
              Expert, 
     Sabina SMARANDACHE 
 

 

     Serviciul Imagine 
 Marina ANDRONACHE 
 
Vizat pentru legalitate, 
Consilier juridic Dan ZORILĂ 
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        Anexă nr. 4 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. ....................... 

 

Încheiat între: 

..................., persoană juridică română, cu sediul în ................ ............, str. ........................... nr. ........., 

............................, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul de ordine .........................., având 
codul unic de înregistrare ..............., atribut fiscal ........., reprezentată prin dl. ........................ in calitate 
de ..................., denumită în continuare “SPONSOR”,  

şi 

Municipiul Craiova, cu sediul in judetul Dolj, strada A.I.Cuza nr. 7, Cod Fiscal 4417214, cont bancar 
RO 51 TREZ 29121370201 XXXXX deschis la Trezoreria Craiova, reprezentat prin MIHAIL 
GENOIU, in calitate de Viceprimar cu atribuții de Primar si SABINA SMARANDACHE, in calitate de 
Expert Directia Economico-Financiara, denumit în continuare „BENEFICIAR” 

Parţile au convenit asupra urmatoarelor, cu respectarea Legii nr. 32/19.05.1994 privind sponsorizarea cu 
modificările și completările ulterioare, precum şi a Ordinului nr. 994/02.08.1994 al Ministerului 
Finantelor privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea legii privind sponsorizarea: 

 

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Sponsorul, în conformitate cu Legea 32/19.05.1994 si actele normative modificatoare și în 
conformitate cu Capit. 1, Dispoziția 2 din Ord. Nr. 994/1994, sponsorizează Beneficiarul cu bunuri 
materiale în sumă de ................... RON, pentru evenimentul cultural-artistic “Zilele Municipiului 
Craiova”, ediția a XXI-a, organizat de PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA și CONSILIUL 
LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA, în perioada 29 mai – 04 iunie 2017. 

1.2. Bunurile materiale sau facilitățile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziția 
Beneficiarului pe baza unui proces verbal, până la data de 04 iunie 2017. 

Actiunea/evenimentul sponsorizat de catre Sponsor conform conventiei partilor se va desfasura in  zona- 
Centru Pietonala – Piața Mihai Viteazul, Piața William Shakespeare, Piața Frații Buzești și în patru 
dintre cartierele Municipiului Craiova – cartierele Valea Roșie, Rovine, Brazda lui Novac, Craiovița 
Nouă, fiind desfasurat in perioada 29 mai – 04 iunie 2017, conform Programului Zilei Municipiului 
Craiova 2017, vezi Anexa nr./1 

*Definitie legala: Beneficiar al sponsorizarii in sensul Legii Sponsorizarii poate fi orice persoană 
juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în 
domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, 
umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi 
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servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, 
precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice. 

Beneficiarul sponsorizarii declara pe propria sa raspundere ca se incadreaza in definitia legala si 
indeplineste toate conditiile prevazute de actele normative aplicabile pentru a fi beneficiar al 
sponsorizarii. 

 

Art. 2. OBLIGATIILE PARTILOR 

2.1. In temeiul contractului Beneficiarul se obligă: 

2.1.1 Beneficiarul se obligă să facă public sponsorizarea si numele Sponsorului cu ocazia evenimentului 
organizat/a activitatilor sponsorizate desfasurate de către Beneficiar prin intermediul interviurilor, 
meselor rotunde, conferinţelor, emisiunilor de radio şi de televiziune etc.. In acest scop, Beneficiarul il 
va informa pe Sponsor in legătură cu programarea activităţilor de acest gen cu cel puţin 5 zile înaintea 
termenului la care acestea urmează să aibă loc. 

2.1.2 In scopul promovării numelui şi a imaginii Sponsorului, Beneficiarul se obliga sa permita acestuia, 
la solicitarea Sponsorului, sa amplaseze inscripţia (logo-ul) Sponsorului pe materialele de promovare ale 
evenimentului, pe fundalul încăperilor – unde este cazul - sau pe fundalul spaţiilor out-door unde se 
desfăşoară evenimentul ori conferinţele de presă organizate de Beneficiar având ca subiect de informare 
Evenimentul.  

2.1.3 Beneficiarul are obligaţia, la cererea Sponsorului, de a asigura participarea membrilor şi organelor 
reprezentative ale Beneficiarului la evenimentele ori actiunile pe care le organizează Sponsorul in 
vederea promovarii sponsorizarii/a evenimentului. Sponsorul va informa Beneficiarul cu minimum 3 
zile calendaristice în prealabil despre organizarea unor astfel de evenimente.  

2.1.4 Beneficiarul este obligat să utilizeze bunurile primite în condiţiile de mai sus exclusiv în scopul 
prevăzut la Art. 1. “Obiectul Contractului” si doar pentru destinatia convenita de parti. 

2.1.5 Neîndeplinirea uneia dintre obligaţiile asumate catre Beneficiar prin prezentul contract da dreptul 
Sponsorului sa rezilieze contractul si sa solicite returnarea valorii acordate Beneficiarului cu titlu de 
sponsorizare. 

2.1.6 Beneficiarul sponsorizarii se angajeaza fata de Sponsor a nu permite, a nu accepta si a nu contracta 
publicitate, evenimente promotionale, sponsorizari ori participatii de niciun fel pentru terți, in cadrul 
perimetrului ......... (a se specifica concret acel perimetru) unei acțiuni anume realizata de Sponsor daca 
si pentru care exista solicitarea expresa din partea Sponsorului si convenita in mod particular cu 
Beneficiarul cu privire la aceasta limitare in ceea ce priveste oricare altă marcă sau companie aflata in 
concurenta cu Sponsorul, fără a se acorda însă exclusivitate pe întreg evenimentul. 

2.1.7 Sa mentina ordinea netulburata in desfasurarea evenimentului si sa tina neprejudiciat Sponsorul 
pentru eventualele prejudicii cauzate de actiunile/pretentiile tertilor participanti la eveniment. 

2.1.8 La prima solicitare a Sponsorului, Beneficiarul are obligatia de a face, prin orice mijloc de proba, 
dovada realizarii activitatilor/evenimentelor organizate ce au beneficiat de sprijinul financiar/material al 
Sponsorului, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data solicitarii acestuia. Sponsorul poate solicita 
totodata o detaliere a modului de utilizare a contributiilor acordate – financiare/materiale, solicitand si 
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primind in acest sens documente contabile si financiare cat si orice alte documente justificative/probe 
justificative. 

2.1.9 Beneficiarul este si ramane singurul raspunzator pentru utilizarea conforma (din punct de vedere al 
Legii Sponsorizarii si a prezentului contract) a sponsorizarii, urmand a tine Sponsorul dezdaunat si 
protejat pentru orice prejudiciue ori pretentie a oricarui tert ori autoritate, ce deriva din actiunile ori 
inactiunile Beneficiarului prin indeplinirea acestui contract. 

2.2 Sponsorul isi asuma urmatoarele obligatii: 

2.2.1 Sa asigure realizarea următoarelor bunuri materiale în valoare de ........... RON, în scopul 
Evenimentului și reprezentand sponsorizarea catre Beneficiar, ce vor fi justificate cu documente 
financiar-contabile conform Capit. 1, Dispoziția 2 din Ord. Nr. 994/1994: a) la pretul de vinzare al 
sponsorului, exclusiv T.V.A., in cazul in care bunurile sunt produse de catre acesta; b) la pretul de 
cumparare de pe piata, exclusiv T.V.A., in cazul in care bunurile sunt achizitionate in scopul 
sponsorizarii, fapt dovedit pe baza facturii sau a chitantei fiscale de cumparare, dupa cum urmeaza:  

- tipărituri de promovare exclusiv a evenimentului Ziua Municipiului Craiova 2017 (precum 
mape, invitatii, programe-broșuri, pixuri, stickuri, afișe, diplome, meshuri etc.) 

-     servicii de promovare exclusiv a evenimentului Ziua Municipiului Craiova 2017 (precum 
publicarea/difuzarea etc. de comunicate de presă, spoturi radio, spoturi tv, machete online etc.) în 
presa locală, indiferent de canalul media (presă scrisă, radio, televiziune, online) 
 

2.2.2 Sa informeze Beneficiarul cu cel putin 3 zile inainte in cazul in care doreste sa organizeze 
evenimente ori actiuni de promovare a acestei sponsorizari. 

Art. 3. DREPTURILE SPONSORULUI: 

3.1. Sponsorul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a 
mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea 
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

3.2. Sponsorul mai beneficiază de următoarele facilități: 

- amplasare roll-up sau/și steaguri cu numele Sponsorului, în vecinătatea activităților incluse în 
Eveniment, cu acordul Beneficiarului. 

- rezervarea a ....... locuri pentru Sponsor la Ceremonia Festivă a Ședinței Consiliului Local Municipal 
Craiova dedicată decernării titlului de Cetățean de Onoare al Craiovei, care se va desfășura, în data de 
02 iunie 2017, în sala Filarmonicii Oltenia Craiova. 

- dreptul de realizare pentru diverse acțiuni culturale de promovare pentru Sponsor, în acord cu 
Beneficiarul, pe o suprafață a domeniului public a cărei valoare pe metrul pătrat aprobat pe zona 
respectivă de Consiliul Local Municipal Craiova să nu depășească valoarea sponsorizării. 

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract este încheiat pe intreaga perioadă aferenta desfasurarii evenimentului, a activitatilor 
sponsorizate, pana la momentul îndeplinirii, dar nu mai târziu stipulată în prezentul contract, conform 
art. 1, pct. 1.2. 

Art. 5. LITIGII 
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Părţile vor depune toate diligenţele în vederea soluţionării pe cale amiabilă a tuturor litigiilor rezultând 
din încheierea şi executarea prezentului contract. În cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile vor 
apela la instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Sponsorului pentru soluţionarea 
litigiului. 

Art. 6. FORŢA MAJORĂ 

6.1. Forţa majoră – definită ca acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, survenit după data 
încheierii prezentului contract, care împiedică o parte/părţile să-şi execute obligaţiile asumate, întâlnită 
de obicei sub formă de stare de război, revolte, dezastre naturale, etc., va exonera partea care o invocă 
de orice răspundere.  

6.2. Partea care invocă forţa majoră va furniza celeilalte părţi dovada producerii evenimentului de forţă 
majoră în maxim 48 de ore de la apariţia cazului invocat. În cazul în care durata evenimentului de forţă 
majoră depăşeşte 10 zile, existând dovadă în acest sens, părţile se angajează prin prezentul contract să 
cadă la învoială cu privire la modificarea prevederilor acestuia sau la încetarea lui înainte de termen. 
Exonerarea nu operează decât pe durata evenimentului considerat caz de forţă majoră. 

Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele cazuri: 

7.1. Prin indeplinirea scopului pentru care a fost incheiat. 

7.2. Prin rezolutiune fără punere in întârziere şi orice alte formalităţi prealabile in cazul neexecutării sau 
executării necorespunzătoare de către una dintre părţi a obligaţiilor contractuale, dacă, în urma unui 
preaviz de 10 zile transmis prin telefax, partea în culpă nu-şi execută respectiva obligaţie. In acest caz, 
partea în culpă este obligată la plata de despăgubiri. 

7.3. In cazul unor activitati/prestatii periodice Sponsorul este singurul indreptatit sa solicite incetarea 
prezentului contract, prin simpla notificare scrisa adresata Beneficiarului, contractul incetand de drept 
fara alta formalitate ori interventie a vreunei instante, si fara alte despagubiri pentru Beneficiar. 

Art. 8. DISPOZIŢII FINALE 

8.1. Părţile îşi declară şi garantează reciproc faptul că au dreptul să încheie prezentul contract şi că 
persoanele semnatare au dreptul de a reprezenta părţile in mod valabil la data încheierii sale.  

8.2. Părţile se învoiesc prin prezentul contract să-şi îndeplinească cu bună credinţă si diligenta 
obligaţiile contractuale asumate, în considerarea bunului renume al părţilor contractante, cu respectarea 
bunelor moravuri, ordinii si linistii publice.  

8.3. Nerespectarea de catre Beneficiar a obligatiilor asumate, in special in ceea ce priveste respectarea 
destinatiei sponsorizarii poate constitui inselaciune in conformitate cu dispozitiile art. 215 Cod Penal. 

8.4. Părţile vor depune toate diligenţele în vederea garantării faptului că asocierea numelor lor 
comerciale, a mărcilor sau a logo-urilor nu va prejudicia imaginea sau reputaţia nici uneia dintre ele, 
nici a membrilor acestora. 

8.5. Conform prevederilor prezentului contract, părţile păstrează toate drepturile de proprietate 
intelectuală asupra mărcilor, emblemelor, însemnelor şi logo-urilor ale căror titulari sunt. 
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8.6. Orice modificare a prezentului contract va fi făcută sub forma unui act adiţional scris şi va fi 
negociată separat şi aprobată de ambele părţi.  

Art. 9. NOTIFICĂRI 

Toate notificările privind executarea prezentului contract se vor efectua prin scrisoare recomandată, 
telefax sau orice alt mijloc de comunicare care permite confirmarea de primire, oferind posibilitatea 
recunoaşterii textului trimis şi a datei la care a fost trimis la adresele indicate in partea introductiva a 
prezentului contract 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi.............................., la Craiova, în 2 (doua) exemplare originale 
câte un exemplar din fiecare pentru fiecare parte.  

 

SPONSOR,        BENEFICIAR, 

 

...........................,          MIHAIL GENOIU 

                                                                                      Pt. Primar   

                                                                         Viceprimar  

 

___________________                                          __________________ 

 

..........................,      SABINA SMARANDACHE, 

........................               Expert 

                                                                                                     Directia Economico-Financiara 

_____________________                                                    ____________________ 

 

      
 

    
         

 

              

                           

 



Anexă 1 
PROIECT - PROGRAM 

ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA 2017 
29 mai – 04 iunie 2017 
Organizator principal: 

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA 
 

 
Parteneri media: Oltenia 3 TV, craiovaforum.ro, GTV, Camera Media, Lupa, 
Cuvântul LibertăŃii, TVR Craiova, Radio România Oltenia-Craiova, Jurnalul 
Olteniei, Radio Horion, Indiscret în Oltenia, Oltenia24.ro, Republica TV, 
oltenaşul.ro, Săptămâna în Oltenia, Cronica Olteniei, Radio Crazy, Z Tv, 
Blogatu.ro, LaurenŃiu Nica. 
 

Luni, 29 mai 2017 
 
10.00 – 18.00 
Casa Băniei – Esplanadă (Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei) 

“Satul românesc în zi de sărbătoare” (târgul meșterilor populari, parada 
costumelor populare)  

Co-organizatori: Muzeul Olteniei Craiova și Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Tradițiilor Populare Craiova. 

 
10.00 – 18.00 
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

 Porți Deschise în Fabrica de povești electroColibri 
 Regatul copilăriei – desene pe asfalt 
 Expoziție #InstaCraiova – Sala Studio 

Co-organizator: Teatrul pentru Copii și Tineret ”Colibri” 
 
10.00– 18.00 
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” 

ExpoziŃii, proiecŃie filme istorice, ateliere 
Accesul publicului se va face în mod gratuit 

 
 
10.00 -18.00 



Esplanada „William Shakespeare” 
Sănătatea pe primul loc - campanie gratuită de măsurare a tensiunii arteriale, 
greutăŃii corporale şi testarea glicemiei 
Co- organizator: Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Craiova 
 
10.30 – 20.30 
Centrul Vechi, zona Bancpost 

 “Piața Artelor“ (ateliere creative, expoziŃii, recitaluri) 
Co-organizatori: Muzeul Olteniei, Colegiul “Carol I”, Colegiul “Frații Buzești”, 
Școala de Artă „Cornetti”, Liceul de Artă “Marin Sorescu”, Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu”, Asociația Carousel, Biblioteca JudeŃeană “Alexandru şi Aristia Aman”, 
Oltenia mea, Serviciul Județean al Arhivelor Național Dolj, Muzeul Olteniei Craiova. 
 
13.00 
Centrul Multifuncțional 

Campionat minihandbal, Campionat minivolei 
Co-organizatori: Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Dolj, Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj 
 
16.00 – 18.00 
Casa Băniei – Esplanadă (Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei) 

Spectacol folcloric  
Co-organizator: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor 
Populare Craiova 
 
18.00 – 22.00 
Cartierul Valea Roșie – zona Piață 

Spectacol artistic (muzică pop, folk, populară, clasică, teatru, dans şi 
balet) 

Co-organizatori: Palatul Copiilor, Rafaela Burulea, Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu” & AsociaŃia “Dance Beat”, Școala de Muzică Șincai, Trupa FREAKS, 

Casa Studenților Craiova, Filarmonica Oltenia Craiova, Opera Română Craiova, 
Teatrul Național “Marin Sorescu”, Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”. 
 
19.00 
Filarmonica Oltenia Craiova 

Turneul Internațional Stradivarius: Anotimpurile 



Concertează: Alexandru Tomescu (vioară Stradivarius Elder-Voicu), Sînziana 
Mircea (pian), Omar Masa (bandoneon, Argentina).  
În program – lucrări din creația compozitorilor Manuel de Falla, Enrique 
Granados, Pablo Sarasate, Astor Piazzolla.  
Co-organizator: Filarmonica Oltenia Craiova. 

 
 

Marți, 30 mai 2017 
 
10.00 – 18.00 
Casa Băniei – Esplanadă (Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei) 

“Satul românesc în zi de sărbătoare” (târgul meșterilor populari, parada 
costumelor populare) 
Co-organizatori: Muzeul Olteniei și Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Tradițiilor Populare Craiova. 
 
10.00 – 18.00 
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

Porți Deschise în Fabrica de povești electroColibri 
Regatul copilăriei - desene pe asfalt 
Expoziție #InstaCraiova – Sala Studio 

Co-organizator: Teatrul pentru Copii și Tineret ”Colibri” 
 
10.00 – 17.00 
Muzeul de Artă 

Hoinar prin oraș … de Ziua Craiovei 
Expoziția Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile. 
Expoziția de pictură flamandă – Sala Oglinzilor. 
Ateliere de grafică de carte pentru copii – curtea muzeului 

 
10.00 -18.00 
Esplanada „William Shakespeare” 
Sănătatea pe primul loc - campanie gratuită de măsurare a tensiunii arteriale, 
greutăŃii corporale şi testarea glicemiei 
Co- organizatori: Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Craiova. 
 
 



10.30 – 21.30 
Piața “Frații Buzești” – Centrul Vechi  

Piața „Artelor” (ateliere creative, expoziŃii, recitaluri, demonstrații de 
artă) 

Co-organizatori: Muzeul Olteniei, Grădinița “Traian Demetrescu”, Colegiul “Frații 
Buzești”, Școala de Artă „Cornetti”, Liceul de Artă “Marin Sorescu”, Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu”, Asociația Carousel, Biblioteca JudeŃeană “Alexandru şi Aristia 
Aman”, Oltenia mea, Serviciul Județean al Arhivelor Național Dolj, Muzeul Olteniei 
Craiova. 

 
11.00 – 18.00 
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”  

ExpoziŃii, proiecŃie filme istorice, ateliere 
Accesul publicului se va face în mod gratuit.  

 
12.30 
Parcul „Nicolae Romanescu” – Teatrul de Vară 

Concurs de dans sportiv 
Co-organizatori: Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Dolj, Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj. 
 
13.00 
Școala Gimnazială “Mircea Eliade” 

“Craiova de ieri și de azi” – concurs interşcolar de istorie – geografie 
locală.  

Co-organizatori: Școala Gimnazială “Mircea Eliade”, Inspectoratul Școlar Județean 
Dolj. 

 
16.00 – 18.00 
Casa Băniei – Esplanadă (Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei) 

Spectacol folcloric  
Co-organizatori: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor 
Populare Craiova 
 
18.00 – 20.00 
Grădina Botanică 

Pătura care citește – invitaŃie la lectură în parcuri şi grădini 
Co-organizator: Biblioteca JudeŃeană „Alexandru şi Aristia Aman” 



 
18.00 – 22.00 
Cartierul Rovine – zona Poștă 

Spectacol artistic (muzică pop, folk, populară, clasică, dans şi balet) 
Co-organizatori: Palatul Copiilor, Rafaela Burulea, Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu” & AsociaŃia “Dance Beat”, Școala de Muzică Șincai, Trupa FREAKS, 

Filarmonica Oltenia Craiova, Opera Română Craiova, Ansamblul Folcloric “Maria 
Tănase” 

 
Miercuri, 31 mai 2017 

 
10.00 
Colegiul Național “Carol I” 

Baschet școlar 3 la 3.  
Co-organizatori: Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Dolj, Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj. 
 
10.00 – 18.00 
Casa Băniei – Esplanadă (Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei) 

“Satul românesc în zi de sărbătoare” (târgul meșterilor populari, parada 
costumelor populare)  
Co-organizatori: Muzeul Olteniei și Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Tradițiilor Popu lare Craiova. 
 
10.00 – 18.00 
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

ora 10:00 - Spectacol Alis în lumea păpușilor, regia Iulia Cârstea   
Porți Deschise în Fabrica de povești electroColibri 
Regatul copilăriei - desene pe asfalt 
Expoziție #InstaCraiova – Sala Studio 

Co-organizator: Teatrul pentru Copii și Tineret ”Colibri” 
 
10.00 -18.00 
Esplanada „William Shakespeare” 
Sănătatea pe primul loc - campanie gratuită de măsurare a tensiunii arteriale, 
greutăŃii corporale şi testarea glicemiei. 
Co- organizator: Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Craiova 
10.00 – 17.00 



Muzeul de Artă 
Hoinar prin oraș … de Ziua Craiovei 

Expoziția Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile. 
Expoziția de pictură flamandă – Sala Oglinzilor. 
Ateliere de grafică de carte pentru copii – curtea muzeului. 

 
11.00 – 18.00 
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”  

ExpoziŃii, proiecŃie filme istorice, ateliere, concursuri 
Accesul publicului se va face în mod gratuit. 

 
11.00 
Muzeul Olteniei – Secția de Istorie – Arheologie 

Vernisaj expoziția temporară “Statui Romane în Oltenia”.  
 

12.00 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Dolj  

"Tradiție și culoare" – expoziție concurs de pictură, recitare de poezie 
și audiții muzicale.  

Co-organizatori: Școlile "Ion Creangă" și "Sfântul Dumitru", Consiliul Județean Dolj 
și CJCPCT Dolj 
 
16.00 – 18.00 
Casa Băniei – Esplanadă (Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei) 

Spectacol folcloric 
Co-organizator: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor 
Populare Craiova. 

 
18.00 – 22.00 
Cartierul Brazda lui Novac – zona BRD 

Spectacol artistic (muzică pop, folk, populară, clasică, dans şi balet) 
Co-organizatori: Palatul Copiilor, Rafaela Burulea, Ilie Alexia Gabriela, Casa de 
Cultură “Traian Demetrescu” & AsociaŃia “Dance Beat”, Școala de Muzică Șincai, 
Trupa FREAKS, Filarmonica Oltenia Craiova, Opera Română Craiova, Ansamblul 
Folcloric“ Maria Tănase. 
 



18.30 – 20.30 
Piața “Frații Buzești” – Centrul Vechi  

Piața „Artelor”(ateliere creative, expoziŃii, recitaluri, demonstrații de 
artă) 

Co-organizatori: Școala de Artă Cornetti, Liceul de Artă “Marin Sorescu”;, Casa de 
Cultură “Traian Demetrescu”, Asociația Carousel, Biblioteca JudeŃeană “Alexandru şi 
Aristia Aman”, Oltenia mea, Serviciul Județean al Arhivelor Național Dolj, Muzeul 
Olteniei Craiova. 

 
19.00 
Teatrul Național “Marin Sorescu” – Sala Amza Pellea 

Spectacol ”Dimineața de după”, de Peter Quilter, regia Mircea Cornișteanu 

Co-organizator: Teatrul Național “Marin Sorescu”. 
 

 
Joi, 01 iunie 2017 

 
 
10.00 – 18.00 
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

Porți Deschise în Fabrica de povești electroColibri 
Regatul copilăriei - desene pe asfalt 
Expoziție #InstaCraiova – Sala Studio 

Co-organizator: Teatrul pentru Copii și Tineret ”Colibri” 

 
10.00 – 20.00 
Str. Theodor Aman 

Expo-flora 
 
10.00 – 17.00 
Muzeul de Artă  

Hoinar prin oraș … de Ziua Craiovei 
Expoziția Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile. 
Expoziția de pictură flamandă – Sala Oglinzilor. 
Ateliere de grafică de carte pentru copii – curtea muzeului. 
Accesul publicului se va face în mod gratuit. 

 



10.30 – 20.30 
Esplanada „William Shakespeare” 
Manufactura „Bizarre Bazaar” (ateliere creative pentru obiecte decorative sau 
de uz prin tehnici variate) 
Co-organizator: AsociaŃia Carousel Project Craiova 
 
11.00– 18.00 
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”   

ExpoziŃii, proiecŃie filme istorice, ateliere, concursuri 
Accesul publicului se va face în mod gratuit. 

 
10.00 – 18.00 
Piața “Mihai Viteazul” 

Activități interactive 
Co – organizator: Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” 

 
10.00 – 17.00 
Muzeul Olteniei – Secția de Istorie–Arheologie 

Expoziția temporară “Statui Romane în Oltenia”  
Co – organizator: Muzeul Olteniei 
Accesul publicului se va face în mod gratuit. 

 
11.00 – 14.00, 17.00 -20.00 
Parcul “Nicolae Romanescu” – Teatrul de Vară 

“Craiova Kids Day” (recitaluri, spectacole, concerte) 
Co-organizatori: Palatul Copiilor, Liceul de Artă “Marin Sorescu”, Club Arti, Școala 
de Muzică Șincai 

 “Drumu-i lung, povestea-i scurtă” – spectacol 
Co-organizator: Opera Română Craiova 

 
18.00 – 22.00 
Cartierul Craiovița Nouă – zona Poștă 
 Spectacol artistic (muzică pop, folk, populară, clasică, dans şi balet) 
Co-organizatori: Palatul Copiilor, Ansamblul „CununiŃa”, Rafaela Burulea, Ilie 
Alexia Gabriela, Casa de Cultură “Traian Demetrescu” & AsociaŃia “Dance Beat”, 
Școala de Muzică Șincai, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, Filarmonica 
Oltenia Craiova, Opera Română Craiova, Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” 



 
 
18.30 – 21.30 
Piața Frații Buzești – Centrul Vechi  

Piața „Artelor” (ateliere creative, expoziŃii, recitaluri, demonstrații de 
artă) 

Co-organizatori: Școala de Artă „Cornetti”, Liceul de Artă “Marin Sorescu”; Casa 
StudenŃilor, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu”, Asociația Carousel, Biblioteca JudeŃeană “Alexandru şi Aristia Aman”, 
Oltenia mea, Serviciul Județean al Arhivelor Național Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, 
Compania de teatru Followspot. 
 
21.30 
Esplanadă Teatrul Național “Marin Sorescu” 

Spectacol ”Occident Express”, de Matei Vișniec, regia Alexandru Boureanu 

Co-organizator: Teatrul Național “Marin Sorescu”. 
 
 

Vineri, 02 iunie 2017 
 
10.00 
Strada A.I. Cuza, zona Universitate 

Salonul Auto (expoziție de mașini)  
Co-organizatori: dealeri și reprezentanți auto 

 
10.00 – 18.00 
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

Porți Deschise în Fabrica de povești electroColibri 
Regatul copilăriei - desene pe asfalt 
Expoziție #InstaCraiova – Sala Studio 

Co-organizator: Teatrul pentru Copii și Tineret ”Colibri” 

 
10.00 – 20.00 
Str. Theodor Aman 

Expo-flora 
 
10.00 – 17.00 



Muzeul de Artă 
Hoinar prin oraș … de Ziua Craiovei 
Expoziția Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile. 
Expoziția de pictură flamandă – Sala Oglinzilor. 

 
 
10.00 – 17.00 
Muzeul Olteniei – Secția de Istorie–Arheologie 

Expoziția temporară “Statui Romane în Oltenia”  
 
10.30 – 20.30  
Esplanada „William Shakespeare” 
Manufactura „Bizarre Bazaar” (ateliere creative pentru obiecte decorative sau 
de uz prin tehnici variate) 
Co-organizator: AsociaŃia Carousel Project Craiova 
 
17.30 – 19.30 
Piața Frații Buzești – Centrul Vechi  

Piața „Artelor” (ateliere creative, expoziŃii, recitaluri, demonstrații de  
artă) 

Co-organizatori: Școala de Artă „Cornetti”, Liceul de Artă “Marin Sorescu”; Palatul 
Copiilor Craiova, Biblioteca JudeŃeană “Alexandru şi Aristia Aman,”Oltenia mea, 
Serviciul Județean al Arhivelor Național Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Casa 
StudenŃilor - Trupe Cover/Folk, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”,  Casa de 
Cultură “Traian Demetrescu”, Asociația Carousel, Compania de teatru Followspot. 
 
18.00 
Filarmonica Oltenia Craiova 
CEREMONIA FESTIVĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL 
Co-organizator: Filarmonica Oltenia Craiova. 
 
19.00 
Teatrul Național “Marin Sorescu” – Sala Amza Pellea 

Spectacol ”Elefantul din camera sau The Vibrator Play”, de Sarah Ruhl, regia 

Dragoş Alexandru Muşoiu 

Co-organizator: Teatrul Național “Marin Sorescu”. 
 
 



19.30 – 22.30 
PiaŃa „Mihai Viteazul” 

Concert – gen muzical “Balkan Party” 
 

 
Sâmbătă, 03 iunie 2017 

 
 
10.00 
Strada A.I. Cuza, zona Universitate 

“Salonul Auto” - expoziție de mașini 
Co-organizatori: Dealeri și reprezentanți auto 

 
10.00 – 18.00 
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

Porți Deschise în Fabrica de povești electroColibri 
Regatul copilăriei - desene pe asfalt 
Expoziție #InstaCraiova – Sala Studio 
ora 18:00 - Spectacol Invitație la joacă, regia Alexandra Davidescu  

Co- organizator: Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri 

 
 
10.00 – 20.00 
Str. Theodor Aman 

Expo-flora 
 
10.00 – 17.00 
Muzeul de Artă 

Hoinar prin oraș … de Ziua Craiovei 
Expoziția Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile. 
Expoziția de pictură flamandă – Sala Oglinzilor. 
 

10.00 – 17.00 
Muzeul Olteniei – Secția de Istorie–Arheologie 

Expoziția temporară “Statui Romane în Oltenia”  
 
10.30 – 20.30 



Esplanada „William Shakespeare” 
Manufactura „Bizarre Bazaar” (ateliere creative pentru obiecte decorative sau 
de uz prin tehnici variate) 
Co-organizator: AsociaŃia Carousel Project Craiova 

 
13.00 – 18.00 
Strada A.I. Cuza, zona Teatrului Național 

“Salonul Auto-Retro” - expoziție de mașini de epocă 
Co-organizator: Retromobil Club Craiova 

 
17.30 – 19.30 
Piața Frații Buzești – Centrul Vechi  

Piața „Artelor” (ateliere creative, expoziŃii, recitaluri, demonstrații de 
artă) 

Co-organizatori: Școala de Artă „Cornetti”, Liceul de Artă “Marin Sorescu”; Palatul 
Copiilor Craiova, Biblioteca JudeŃeană “Alexandru şi Aristia Aman”, Oltenia mea, 
Serviciul Județean al Arhivelor Național Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Casa 
StudenŃilor, Trupe Cover/Folk, Casa de Cultură “Traian Demetrescu”, Asociația 
Carousel 
 
19.00 
Teatrul Național “Marin Sorescu” – Sala Amza Pellea 

Spectacol ”Dacă am gândi cu voce tare”, de Adnan Lugonic, regia Radu 

Afrim 

Co-organizator: Teatrul Național “Marin Sorescu”. 
 
19.30 – 22.30 
Piața “Mihai Viteazul” 

Concert – gen muzical “Hit Radio” 
 

 
Duminică, 04 iunie 2017 

 
 
10.00 
Strada A.I. Cuza, zona Universitate 

Salonul Auto ( expoziție de mașini ) 
Co-organizatori: Dealeri și reprezentanți auto 



 
10.00 
Piața Mihai Viteazul 

Alaiul Călușului 
 Co-organizator: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Dolj 

 
10.00 – 13:00 
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

Expoziție #InstaCraiova – Sala Studio 
ora 11:00 - Cei trei purceluși, teatru interactiv, coord. Geo Dinescu și Marin 
Fagu   

Co-organizator: Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 
 
10.00 – 20.00 
Str. Theodor Aman 

Expo-flora 
 
10.00 – 17.00 
Muzeul de Artă   

Hoinar prin oraș … de Ziua Craiovei 
Expoziția Cosmin Paulescu Harta – teritorii portabile. 
Expoziția de pictură flamandă – Sala Oglinzilor 

   Accesul publicului se va face în mod gratuit.  

 
10.00 – 17.00 
Muzeul Olteniei – Secția de Istorie–Arheologie 

Expoziția temporară “Statui Romane în Oltenia” 
   Accesul publicului se va face în mod gratuit. 
 
10.30 – 20.30 
Esplanada „William Shakespeare” 
Manufactura „Bizarre Bazaar” (ateliere creative pentru obiecte decorative sau 
de uz prin tehnici variate) 
Co-organizator: AsociaŃia Carousel Project Craiova 
 
13.00 – 18.00 
Strada A.I. Cuza, zona Teatrului Național 



“Salonul Auto-Retro” - expoziție de mașini de epocă 
Co-organizator: Retromobil Club Craiova 
 
19.00 
Teatrul Național “Marin Sorescu” – Sala I.D. Sîrbu 

Spectacol ”Cealaltă ţară”, după Herta Muller, regia Alexandru Istudor 

Co-organizator: Teatrul Național “Marin Sorescu”. 

 
17.30 – 19.30 
Piața “Frații Buzești” – Centrul Vechi  

Piața „Artelor” (ateliere creative, expoziŃii, recitaluri, demonstrații de 
artă) 

Co-organizatori: Școala de Artă „Cornetti”, Liceul de Artă “Marin Sorescu”; Palatul 
Copiilor Craiova, Biblioteca JudeŃeană “Alexandru şi Aristia Aman”, Oltenia mea, 
Serviciul Județean al Arhivelor Național Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Casa 
StudenŃilor - Trupe Cover/Folk, Casa de Cultură “Traian Demetrescu”, Asociația 
Carousel. 

 
19.30 – 22.30 
Piața “Mihai Viteazul” 

Concert “Special Projects” 
 
22.30 
Piața “Mihai Viteazul” 

Foc de artificii 
 
 
NOTĂ: CondiŃiile meteorologice nefavorabile pot anula o parte dintre manifestările 
programate în aer liber! 
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