
              
          ROMÂNIA              PROIECT 

    JUDEŢUL MUREŞ        

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

                                              
 
 

  HOTĂRÂREA NR.____ 
                 din 28 februarie 2013 

 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Francez din România 

în vederea organizării Festivalului de filme de foarte scurt metraj „Très courts” şi a 
Concursului internaţional „Chants, sons sur scène”  

                     

 
 

               Consiliul Judeţean Mureş, 
               Văzând Expunerea de motive nr.3667/21.02.2013 a Direcţiei Economice pentru 
aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Francez din România în 

vederea organizării Festivalului de filme de foarte scurt metraj „Très courts” şi a Concursului 
internaţional „Chants, sons sur scène”, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
               În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" şi ale art. 97, alin.(1) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Francez din 

România în vederea organizării Festivalului de filme de foarte scurt metraj „Très courts” şi a 
Concursului internaţional „Chants, sons sur scène”, în condiţiile prevăzute în Convenţia 
cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 
Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  
             Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş, Muzeului Judeţean Mureş şi Institutul Francez Român, str. I.C. Brătianu, nr. 22,  Cluj-
Napoca, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

 
 PREŞEDINTE                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                   SECRETAR 

            Ciprian Dobre       Paul Cosma 
 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot026_2012.doc


 

ROMÂNIA           Preşedinte 
JUDEŢUL MUREŞ                   Ciprian Dobre 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr. 3667/ 21.02.2013 

EXPUNEREA DE MOTIVE 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Francez din România în vederea 

organizării Festivalului de filme de foarte scurt metraj „Très courts” şi a Concursului internaţional 
„Chants, sons sur scène”  

  
Institutul Francez din România alături de Asociaţia Română a Profesorilor de Franceză – sucursala Tîrgu-

Mureş, organizează Festivalul internaţional de filme de foarte scurt metraj "Très Court", ediţia a XV-a şi Concursul 
internaţional „Chants, sons sur scène”. Astfel, Festivalul internaţional de filme de foarte scurt metraj, ce urmează a 
fi desfăşurat în perioada 25-28 aprilie 2013, este activat concomitent în peste 100 de oraşe din lume şi în 8 locaţii 
din Tîrgu-Mureş (Cluburi - J''ai bistrot, Jazz şi Office, Colegiul Naţional "Al.Papiu Ilarian", Teatrul 74 şi Teatrul 
pentru copii şi tineret "Ariel", etc) şi este organizat cu scopul de a promova filmul scurt - sub 3 minute, la nivel 
internaţional. Drept urmare, în luna aprilie, peste 50 de filme selectate din lumea întreagă vor fi proiectate simultan 
în peste 25 de oraşe din România şi 70 de oraşe din 18 ţări ale lumii. Festivalul filmelor de foarte scurt metraj 
reuneşte publicul din diferite colţuri ale lumii la aceeaşi dată, într-un program internaţional identic, un cadru care 
poate oferi ocazia de a fi puse în valoare şi creaţiile audiovizuale autohtone. Prioritatea festivalului constă în 
susţinerea şi promovarea creaţiilor audio-vizuale locale pentru selecţia naţională, filme realizate în ţară, în ultimii 2 
ani, cu condiţia să aibă durata maximă 3 minute. În cadrul acestui festival vor fi prezentate toate genurile de filme - 
video, animaţii, imagini de sinteză, ficţiuni, documentare, filme realizate cu telefonul mobil, care surprind momente 
ce pot stimula creativitatea sau pot susţine alte tipuri de proiecte în domeniu.  

De asemenea, Institutul Francez din România cu sediul în Cluj-Napoca, alături de Asociaţia Română a 
Profesorilor de Franceză – sucursala Tîrgu-Mureş şi în colaborare cu ISJ Mureş, Liceul Vocaţional de Arta Tîrgu-
Mureş şi Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” organizează, în data de 30 martie 2013, Concursului internaţional 
„Chants, sons sur scène”, un proiect cultural care constă în organizarea unui festival de muzică în limba franceză 
adresat elevilor şi studenţilor pe trei categorii de vârstă, respectiv 13-15 ani ,16-17 ani şi 18-25 ani. Acest festival 
reprezintă etapa care conferă finalişti pentru Festivalul Internaţional de Muzică Francofonă susţinut în luna mai, la 
Baia Mare, o activitate care stimulează interesul elevilor şi studenţilor faţă de studiul limbilor străine, şi faţă de 
cultura altor popoare, încurajând totodată tinerele talente.  

Ţinând cont de anvergura evenimentelor, Institutul Francez din România solicită sprijinul Consiliului 
Judeţean Mureş pentru asigurarea spaţiului pentru desfăşurarea activităţilor, mai sus prezentate – Sala Mare a 
Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş, acoperirea costurilor deplasării finaliştilor concursului, Baia –Mare şi retur (1.000 
lei), respectiv costul obţinerii dreptului de proiecţie pentru filmele internaţionale (1350 lei).  

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
ulterioare, consiliile judeţene pot încheia convenţii de cooperare cu persoane juridice române sau străine, cu 
organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Având în vedere posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural şi a potenţialului turistic al judeţulu i, 
propunem participarea Consiliului Judeţean la realizarea celor două evenimente culturale, supunând spre 
aprobare proiectul de hotărâre alăturat şi Convenţia de cooperare, parte integrantă al acestuia.  
 
      Director Economic 
            Bartha Iosif 
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 



 
                             Anexa 

 ROMÂNIA                                               INSTITUTUL FRANCEZ ROMÂN 
 JUDEŢUL MUREŞ                                       CLUJ-NAPOCA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ                                                    Nr.______/__________ 
 Nr.______/__________                                                                   
                  

 
CONVENŢIE DE COOPERARE 

privind colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Francez din România în vederea organizării 
Festivalului de filme de foarte scurt metraj „Très courts” şi a Concursului internaţional „Chants, sons sur 

scène”  
 

I. PREAMBUL:  
 
 Având în vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Intenţionând promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic,  
 
 1.1 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având cod fiscal 
4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat 
prin Preşedinte – Ciprian Dobre, pe de o parte 

                                                                               şi 

 
             1.2. INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA cu sediul în Cluj-Napoca, str. IIC Bratianu, nr.22, tel: 0040 
264 598551, cod fiscal 10195945, având cont IBAN   RO 39 BRDE 130SV07732061300 BRD, deschis la BRD Cluj, 
reprezentat prin Director - Christophe POMEZ, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de 
cooperare, în următoarele condiţii: 

             II. OBIECTUL ŞI SCOPUL   

           Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării Concursului internaţional 
„Chants, sons sur scène” şi a Festivalului de filme de foarte scurt metraj „Très courts”, ce urmează a fi desfăşurat  
în data de 30 martie 2013, respectiv în perioada 25-28 aprilie 2013. 
 
             Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu ocazia 
desfăşurării evenimentelor menţionate la art. 1, asigurând promovarea eficientă şi calitativă a oportunităţilor oferite 
de judeţul Mureş din punct de vedere cultural şi turistic. 
 
             III. DURATA  

             Art.3. Prezenta Convenţie de cooperare începe să producă efecte de la data semnării sale de către 
ambele părţi şi încetează la data de 15.05.2013. 

             IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

Art.4.(1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la activităţile implicate de organizarea 
Concursului internaţional „Chants, sons sur scène” şi a Festivalului de filme de foarte scurt metraj „Très courts”, se 
obligă să acorde sprijin financiar, în sumă de 2.350 lei, din care 1.000 lei pentru asigurare transport finalişti (Tîrgu-
Mureş/ Baia Mare şi retur), respectiv 1.350 lei pentru achitare cost obţinere drept de proiecţie pentru filmeele 
internaţionale, conform Anexei nr. 1 şi 2 la prezenta Convenţie. 

        (2) Consiliul Judeţean Mureş va asigura utilizarea Sălii Mari şi Sălii Mici din Palatul Culturii Tîrgu-
Mureş, în regim gratuit, după cum urmează: 

          - în data de 30 martie 2013, Sala Mare, orele 9.00-20.00; 



           - în data de  25 aprilie 2013, Sala Mare, orele 13.00-17.00; 
          - în zilele de 26, 27, 28 aprilie, Sala Mică, orele 15.00-17.00. 
         (3) Consiliul Judeţean Mureş va vira suma de 2.350 lei, în contul Institutului Francez Român, 

organizatorul evenimentelor, în termen de 15 de zile de la încheierea fiecărui eveniment, în baza unor documente 
justificative.  
            Art.5.(1) Institutul Francez Român are obligaţia să desfăşoare toate activităţile specifice evenimentelor, 
activităţi cuprinse în anexele nr.1 şi 2 la prezenta Convenţie. 

        (2) Institutul Francez Român are următoarele obligaţii referitoare la promovarea acţiunilor realizate 
în comun: 

           - să menţioneze în toate documentele, materialele de promovare şi comunicatele mass-media 
referitoare la manifestările culturale în cauză (spoturi publicitare, anunţuri de orice fel, articole de presă etc.) 
parteneriatul cu Consiliul Judeţean Mureş; 

           - să permită Consiliului Judeţean Mureş promovarea potenţialului cultural - artistic şi turistic al 
judeţului Mureş la orice activitate întreprinsă; 

                             - să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele  Consiliul Judeţean Mureş care atestă 
participarea la realizarea evenimentului. 

   (3) Institutul Francez Român se obligă să justifice cheltuirea sumei de 2.350 lei, primită de la 
Consiliul Judeţean Mureş pentru desfăşurarea activităţilor, potrivit destinaţiei cuprinse în art. 4 al.(1), prezentând 
acestuia documentele justificative, în termen de 15 zile de la încheierea activităţilor, în funcţie de programul 
menţionat pentru fiecare eveniment. 

          (4) În cazul în care sumele de bani primite de Institutul Francez Român nu au fost folosite integral, 
sau nu au fost folosite potrivit destinaţiei menţionate la art. 4 din prezenta convenţie, acesta se obligă să le 
restituie Consiliului Judeţean Mureş, în termen de 10 zile de la încheierea activităţilor. 

Art.6. În cazul în care pe parcursul desfăşurării evenimentului se aduc prejudicii de orice fel imaginii 
Consiliului Judeţean Mureş, Institutul Francez Român se obligă să aducă remedii imediate şi dezminţiri publice, în 
termen de 5 zile de la încheierea activităţilor. 

 
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR – LITIGII 
Art.7. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a obligaţiilor asumate 

prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 
Art.8. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenţii pe cale 

amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse 
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti din judeţul Mureş.     

 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
Art.9. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional 

scris.  
          Art.10. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                                                               INSTITUTUL FRANCEZ ROMÂN 
   PREŞEDINTE                                                                                    DIN CLUJ -NAPOCA                                                               
             Ciprian Dobre                                                                         DIRECTOR                                                                                              
                                                                                                                                Christophe Pomez 
                    
             
              SECRETAR    
              Paul Cosma 
 

 
 
 



 
 
                             Anexa nr. 1 la Convenţia de cooperare 

                                                                                                       

 
               PROGRAM  

   Concurs internaţional de cântece „Chants, sons sur scène…” 
 -  30.03.2013 - 

 
 

  

Ziua Ora Activitatea Locaţia 

sâmbătă 
30 

martie 

 
9.00-18.00 

 
Concurs cat 13-15 

Sala Mare din Palatul Culturii  
din Tîrgu-Mureş 

11.00-11.30 Spectacol de jonglerie 
Sala Mare din Palatul Culturii  

din Tîrgu-Mureş 

11.30-13.30 Concurs cat 16-17 ani 
Sala Mare din Palatul Culturii  

din Tîrgu-Mureş 

13.30-15.00 Pauza de masă  Restaurant Pizza “Teo”, 10 pers. 

 15.00-17.00 Concurs categoria 18-25 de ani  
Sala Mare din Palatul Culturii  

din Tîrgu-Mureş 

 17.00-17.15 Deliberarea juriului 
Sala Mare din Palatul Culturii  

din Tîrgu-Mureş 

 17.30 Festivitatea de premiere 
Sala Mare din Palatul Culturii  

din Tîrgu-Mureş 

 18.00 Recital membrii juriului 
Sala Mare din Palatul Culturii  

din Tîrgu-Mureş 

sâmbătă 
18 mai 

 
9.00-20.00 Probe de concurs Baia Mare 

duminică 
19 mai 

9.00-20.00 Probe de concurs Baia Mare 

 Premiere Baia Mare 

 
                                                              
                  
    
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr. A la Convenţia de cooperare 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
           

  

BUGET ESTIMAT 
Concurs internaţional “Chants, sons sur scène” 

 
 

I. Materiale promoţionale lei 

 1. Costuri materiale publicitare (broşuri, prospecte, afişe,bannere, tricouri, 
pixuri) – fonduri ARPF 

 

500 
 

 

Total I 500 

II. Transport  

2. Tîrgu-Mureş/ Baia Mare şi retur, 10 pers. – susţinere CJM 1.000 

Total II 1.000 

III. Cazare   

 3. Costuri cazare concurenţi şi însoţitori  Baia Mare/ 2 nopţi 
(10 x 2 x 55) - fonduri ARPF 
 

1.100 

Total III 1.100 

IV. Premii  

 4. Diplome personalizate ) - fonduri ARPF 
 5. Premii în bani, locul I,II,III x 3 categorii ) - fonduri ARPF 
 

400 
3.000 

 

Total IV 3.400 

V. Alte cheltuieli  

  6. Prânz juriu  - Restaurant Pizza “Teo” ) - fonduri ARPF 
 

150 

Total V 150 

TOTAL GENERAL 6.150 

 

 

             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.2 la Convenţia de cooperare 

 
 

ESTIMAREA COSTURILOR pentru Tîrgu-Mureş 
Festivalul internaţional de filme de foarte scurt metraj „Très Courts” 

 

 

I. Obţinerea licenţei de difuzare a filmeelor internaţionale lei 

 1. Licenţa de difuzare a filmeelor – obţ. de către Institutul Francez din Cluj –
Napoca (sprijin CJM) 

 

1.350 
 

 

Total I 1.350 

II Cazare monitori proiecţii  

1.  Cazare 1 monitor străin X 10 zile x 55 lei – fonduri ARPF 
2. Asigurare masă pentru monitor proiecţii X 10 zile X 40 lei – fonduri ARPF 

- fonduri ARPF - 

550 
400 

Total II 950 

III Materiale publicitare  

3. Flyere, banner, afişe, spoturi publicitare - fonduri ARPF  1.000 

Total III  1.000 

IV. Alte cheltuieli  

4. Ecusoane, tricouri organizatori - fonduri ARPF  1000 

Total IV 1.000 

TOTAL GENERAL 4.300 
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