
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  cooperării dintre Consiliul Judeţean Dolj, Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii Cornetti,  Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în 

colaborare cu Asociaţia Inițiativa Ecologistă Europeană în vederea organizării 

Festivalului Internaţional al Filmului Ecologist ECOFEST România - ,,Pentru 

Sănătatea Pământului” 
 

Consiliul Judetean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare comun al Direcţiei Economice şi  Direcţiei 

Imagine şi Coordonare Instituţii Subordonate nr. 11072/14.05.2021, raportul Serviciului 

juridic nr. 11191/17.05.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate; 

în temeiul art. 173 alin (1) lit.e), alin (7) lit. a), art.182 alin (1) şi art. 196 alin (1) lit 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1 – (1) Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Dolj, Şcoala Populară 

de Arte şi Meserii Cornetti, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în colaborare 

cu Asociaţia Inițiativa Ecologistă Europeană în vederea organizării Festivalului 

Internaţional al Filmului Ecologist ECOFEST România -,,Pentru Sănătatea Pământului” 

şi protocolul de cooperare, conform anexei la prezenta hotărâre. 

       (2) Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul propriu judeţean, 

capitolul 51.02.01.03 ,,Autorităţi executive”, pentru organizarea  Festivalului 

Internaţional al Filmului Ecologist ECOFEST România - ,,Pentru Sănătatea Pământului”. 

ART.2 - (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        (2) Câte un exemplar al hotărârii se va comunica Şcolii Populare de Arte 

şi Meserii Cornetti, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România şi Asociaţiei Inițiativa 

Ecologistă Europeană. 
  

       Nr. ____                           Adoptată la data de _______ 2021 

 

  PREȘEDINTE,                                                                 Contrasemnează, 

   

DORIN COSMIN VASILE                                   SECRETAR  GENERAL  

                                                                                                AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                                                  ANDA NICOLAE 



DIRECŢIA IMAGINE ŞI COORDONARE  

INSTITUŢII SUBORDONATE 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 11072/14.05.2021 

                                                                                         VICEPREŞEDINTE ,  

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                     ANTONIE SOLOMON 

   

 

             

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind cooperarea dintre Consiliul Judeţean Dolj, Şcoala Populară de Arte 

şi Meserii Cornetti, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în 

colaborare cu Asociaţia Inițiativa Ecologistă Europeană în vederea 

organizării Festivalului Internaţional al Filmului Ecologist ECOFEST 

România -,,Pentru Sănătatea Pământului” 

 

 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în colaborare cu Asociaţia 

Inițiativa Ecologistă Europeană au solicitat  Consiliului Judeţean Dolj, prin 

adresa nr. 11044/13.05.2021, sprijin financiar pentru organizarea Festivalului 

Internaţional al Filmului Ecologist ECOFEST România -,,Pentru Sănătatea 

Pământului” . 

Ediția din acest an se desfășoară într-un context special, în care 

necesitatea respectării restricțiilor legate de desfășurarea actelor culturale se 

suprapune cu cea de sprijinire a unui sector cultural profund afectat și cu nevoia 

publicului spectator de a participa, inclusiv în aceste condiții, la acte culturale de 

calitate. Astfel, ediția 2021 a EcoFest, organizată la Craiova, în perioada 7 – 13 

iunie, se va desfășura în format hibrid (transmisii online și participarea limitată a 

publicului cu respectarea normelor în vigoare la momentul organizării).   

Organizatorii EcoFest 2021 sunt Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 

România, în colaborare cu Asociaţia Inițiativa Ecologistă Europeană, cu 

sprijinul Ministerului Culturii și Ministerului Educației.  

Festivalul Internațional de Film Ecologist ECO FEST România – ”Pentru 

Sănătatea Pământului” are o importantă componentă educativă, prin implicarea 

directă a elevilor din Municipiul Craiova în secțiunea EcoFest intitulată “Zona 

liberă de indiferență”. De-a lungul celor 10 ediții festivalului, acest concept 

original s-a convertit în cel mai amplu program de educație ecologistă non-

convențională desfășurat în România. “Zona Liberă de Indiferență” reprezintă, 

în fapt, o competiție între echipe reprezentând școli și licee, care prezintă câte un 

proiect ecologist, originalitatea fiind atuul principal al câștigătorilor. Proiectele 

elevilor sunt prezentate la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu de-a 

lungul întregii perioade de desfășurare a festivalului și vor fi însoțite de 
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momente artistice realizate de elevii din aceeași școală/liceu. În cadrul acestei 

secţiuni va participa, în calitate de partener şi  Școala Populară de Arte și 

Meserii ”Cornetti”, instituție aflată în subordinea Consiliului Judeţean Dolj. 

Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” va fi prezentă cu un 

program artistic în cadrul secțiunii ”Zona Liberă de Indiferență”, sâmbătă, 12 

iunie și duminică 13 iunie, în cadrul Galei Finale a festivalului. 

La Festivalul Internațional de Film Ecologist participă cineaști și cele mai 

reușite filme de gen din ţări de pe mai multe continente, peliculele fiind 

prezentate gratuit publicului. La fiecare  ediție, EcoFest a reușit o îmbinare 

originală a temelor culturale și artistice cu cele ecologiste, acestea din urmă 

urmărind informarea și conștientizarea participanților cu privire la impactul 

problemelor legate de mediu și ecologie asupra calității vieții. 

Programul ediției din acest an este împărțit în două secțiuni de proiecții de 

filme cu tematică ecologistă: ”Competiţie” şi ”Panorama”. În cadrul primei 

secțiuni, vor intra în competiție filme de lung și scurt metraj, jurizarea fiind 

asigurată de un juriu internațional format din specialiști în cinematografie și de 

un juriu format din 50 de elevi de la școlile din Craiova (care va decerna marele 

premiu al publicului), reunite atât fizic cât și pe grupuri închise de Facebook. 

După fiecare zi de proiecție se vor organiza dezbateri cu Juriul elevilor și 

publicul spectactor referitoare la tematica filmelor, la ideile generate, mesajul 

educațional.  

O a doua secțiune, intitulată ”Panorama”, oferă hors-concours filme 

reprezentative cu tematică ecologistă, premiate la festivalurile internaționale de 

gen.  

Pe lângă proiecții de film, se organizează workshop-uri educative și de 

creație, interactive, emisiuni TV, toate cu tematică ecologistă și culturală. De 

asemenea, în cadrul festivalului vor avea loc concerte folk și folk rock, precum 

și vizionarea unei piese de teatru susținută de Teatrul Excelsior din București. 

Vizionarea filmelor din categoria ”Competiție” va avea loc atât fizic, în 

locația desemnată din Craiova - Filarmonica Oltenia,  cât și în cadrul unor 

grupuri de Facebook închise, formate din câteva sute de spectatori. Accesul în 

aceste grupuri se va face gratuit, în baza unei solicitări pe pagina de Facebook a 

festivalului, https://www.facebook.com/ecofestromania. 

Filmele din categoria ”Panorama” vor putea fi vizionate zilnic la Teatrul 

de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. 

Informațiile complete despre festival se vor regăsi și pe site-ul festivalului 

www.ecofestromania.ro. 

Emisiunile tematice și workshop-urile vor avea loc într-un format adaptat 

specificului mediului de transmisie și vor fi transmise pe paginile de Facebook 
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ale Festivalului și paginile partenere. Știri și reportaje privind festivalul vor fi 

difuzate în presa scrisă și audio-vizuală (TV, site-uri). 

Promovarea întregului eveniment se va realiza atât pe plan local, cât mai 

ales la nivel național. În Municipiul Craiova, vor fi distribuite afișe și flyere în 

școli, cu două săptămâni înainte de începerea festivalului. De asemenea 

evenimentul va fi reflectat în presa scrisă și audiovizuală. Pe durata de 

desfășurare a Festivalului, la Casa Gheorghe Bibescu (luni – joi și duminică), 

vor fi realizate emisiuni cu oficialități locale, ce vor fi difuzate live de postul de 

televiziune Canal 33. Vor fi difuzate anunțuri informative și reportaje pe 

canalele publice de radio și televiziune. Festivalul va fi promovat în rândul 

membrilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care  vor  prelua și 

distribui informații și videoclipuri din cadrul Festivalului EcoFest, vor scrie 

articole, vor lua interviuri de la invitați organizatori și vor face transmisii live pe 

tot parcursul derulării evenimentului. 

Pentru organizarea la standarde ridicate a activităţilor din Festivalul 

Internaţional al Filmului Ecologist ECOFEST România -,,Pentru Sănătatea 

Pământului” . Consiliul Judeţean Dolj propune acordarea sumei de 50.000 lei 

din bugetul judeţean, de la capitolul 51.02.01.03 ,,Autorităţi executive”. 

 Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare încheierea protocolului  

de cooperare între Consiliul Judeţean Dolj, Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

Cornetti, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în colaborare cu 

Asociaţia Inițiativa Ecologistă Europeană în vederea organizării Festivalului 

Internaţional al Filmului Ecologist ECOFEST România - ,,Pentru Sănătatea 

Pământului” şi alocarea din bugetul propriu judeţean a sumei de 50.000 lei 

pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea festivalului. 

 

 

  

DIRECTOR EXECUTIV                                    DIRECTOR EXECUTIV                                                            

LARISA RĂDUCAN                                                    MARIAN MECU 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Întocmit, 

 

                                                                                                          Neagoe Loredana 

 

                                                                                                          Şerban Constantin 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.11191/17.05.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Dolj, 

Școala Populară de Arte și Meserii Cornetti, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în 

colaborare cu Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană în vederea organizării Festivalului 

Internațional al Filmului Ecologist ECOFEST România – ”Pentru Sănătatea Pământului” 

propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean 

Dolj, Școala Populară de Arte și Meserii Cornetti, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 

România, în colaborare cu Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană în vederea 

organizării Festivalului Internațional al Filmului Ecologist ECOFEST România – 

”Pentru Sănătatea Pământului”; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect 

de hotărâre: 

- art. 173 alin.(1) lit.e), alin (7) lit.a), art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din 

OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu este cazul. 

     

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 

legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl 

avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului 

de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu 

procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi 

constituirea proiectului ordinii de zi. 
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Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

           

Conform Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic precum si art.10 lit.a), art.40 alin.(2) si alin.(3) din Statutul profesiei de consilier juridic: 

           Semnatura consilierului juridic precum si avizul sefului de serviciu juridic se aplica 

numai pentru aspecte strict juridice ale textului proiectului de hotarare, fara a se pronunta asupra 

aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de alta natura cuprinse in documentul supus 

avizarii. 

 

 

        

 

          AVIZAT,                                                                                     ÎNTOCMIT, 

      ȘEF SERVICIU               Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                                             Maria Alin 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ 

La Hotărârea nr. ___________ 

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

Încheiat azi,............... 

 

 

Art. 1. Partenerii protocolului: 

a) Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr.19, tel/fax 0251/408231, 

0251/408241, reprezentat de domnul Dorin Cosmin VASILE, preşedintele Consiliului 

Judeţean Dolj; 

b) Şcoala Populară de Arte şi Meserii Cornetti, cu sediul în Craiova, str. Jieţului, nr.19, 

tel. 0251/413371, email: secretariat@scoalacornetticraiova.ro, reprezentată de  d-na  

Ionescu Aida Virginia, în calitate de manager; 

c) Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, cu sediul în Bucureşti, B-dul 

Gheorghe Magheru, nr.28-30, sector 1, tel.+4021317.92.25, 0746.137.911, e-mail: 

secretariat@uzp.org.ro, reprezentată de  domnul Doru Dinu GLĂVAN, în calitate de 

președinte; 

d) Asociaţia Iniţiativa Ecologistă Europeană, cu sediul în Bucureşti, Str. Duetului nr. 

100,  sc. 1, ap. 5, sector 1, reprezentata de d-na Lavinia ŞANDRU, în calitate de 

președinte ; 

Art.2. Obiectul protocolului de cooperare: organizarea Festivalului Internaţional al Filmului 

Ecologist ECOFEST România - ,,Pentru Sănătatea Pământului”, la Craiova, în perioada 7 – 13 

iunie 2021. 

 

Art.3. Angajamente ale instituţiilor partenere 

Consiliul Judeţean Dolj: 

- alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul propriu judeţean, capitolul 51.02.01.03 

,,Autorităţi executive”, pentru organizarea  Festivalului Internaţional al Filmului 

Ecologist ECOFEST România - ,,Pentru Sănătatea Pământului”, pe baza documentelor 

justificative privind destinaţia sumelor. 

 

 

 

 

mailto:secretariat@scoalacornetticraiova.ro


Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 

Asociaţia Iniţiativa Ecologistă Europeană  

- utilizarea sumei alocate pentru acoperirea cheltuielilor  legate de organizarea 

Festivalului Internaţional al Filmului Ecologist ECOFEST România - ,,Pentru 

Sănătatea Pământului” ; 

- depunerea unui decont justificativ asupra plăţilor efectuate. 

 

Prezentul protocol de cooperare s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare 

partener. 

 

Consiliul Judeţean Dolj                                   Uniunea Ziariștilor Profesioniști din  România      

         Preşedinte,                                                                          Preşedinte,                                        

Dorin Cosmin VASILE                                                     Doru Dinu GLĂVAN 

   

 Şcoala Populară de Arte şi                             Asociaţia Iniţiativa Ecologistă Europeană                                                                                                   

  Meserii Cornetti                                                                        Preşedinte, 

     Manager,                                                                         Lavinia ŞANDRU    

 Aida Virginia IONESCU                                                       




