
 

În atenţia dlui. Valentin Tudor, Gazeta de Sud  

 

RĂSPUNS SOLICITARE 544/2001 
 

Vă rog să găsiţi mai jos răspunsurile la întrebările dvs. din data de 28 decembrie 2015. 

 

1. Care este suma alocata de la bugetul local al Craiovei pentru activitatea 
si evenimentele organizate de Asociatia Craiova Capitala Culturala 
Europeana 2021 si in numele acesteia de la infiintare si pana in 
prezent? 

 
Suma alocată de la bugetul local al Craiovei pentru activitatea şi 
evenimentele organizate de ACCEC 2021 şi în numele acesteia de la 
înfiinţare şi până în prezent – adică anii 2013, 2014 şi 2015 – este de 
4.685.555 lei. La aceasta se adaugă 390.750 lei din sponsorizări şi 54.101 lei 
din donaţii.  
Totodată, veniturile ACCEC 2021 au mai provenit din: cotizațiile membrilor 
fondatori, taxe participare la Festivalul Elena Teodorini, dobânzi etc. 
 
 

2. Care au fost alocatiile bugetare pe fiecare an in parte? 
 
Alocaţia bugetară / 2013 a fost de 1.067.555 lei. 
Alocaţia bugetară / 2014 a fost de 2.400.000 lei. 
Alocaţia bugetară / 2015 a fost de 1.218.000 lei. 
 
 

3. Va rog sa-mi prezentati cum s-au cheltuit banii acordati Asociatiei de la 
bugetul local pentru fiecare eveniment in parte si cine sunt firmele sau 
persoanele cu care s-au semnat contractele. 

 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul organizare de spectacole, 
evenimente, pe toată perioada 05.2013 – 31.12.2015 sunt, în total, de 
393.513,21 lei. 
 
Firmele cu care s-au semnat contracte pentru Capitolul organizare de 
spectacole, evenimente sunt cele de mai jos (în paranteză fiind precizate 
serviciile din obiectul contractului respectiv): 
 

- SOUND & LIGHT SHOW SRL                                
(închiriere echipamente spectacole)                                     44.370,00 lei                        

- SERVOMONT IMPORT EXPORT SRL                  
    (închiriere echipamente spectacole)                                     18.560,00 lei 



 

- MEDIA RENT SRL (inchiriere echipamente)                        13.313,92 lei 
- ASOCIATIA SPRINT ART 
    (organizare eveniment Festivalul haiducesc)                        94.340,00 lei 
- BUTTERFLY EFECT SRL (echipamente lumini)                    4.439,20 lei 
- Asociatia pentru Promovarea Istoriei Romaniei  

(Organizare eveniment Zilele Mihai Viteazul)                       44.580,61 lei 
- BAND CONTACT ENTERTAINMENT AGENCY  

(Recital FUEGO)                                                                   12.511,52 lei 
- VOODOO FILMS SRL (Proiectii filme)                                   3.997,96 lei 
- FUNGUS (Artificii)                                                                   6.200,00 lei 
- CASA DE CULTURA  (Eveniment Turul Olteniei)                 40.000,00 lei 
- TONBON (organizare eveniment “Balul Vienez”)                 11.000,00 lei 
- ASOCIATIA PHOENIX TIMISOARA 
     (concert PHOENIX)                                                              79.200,00 lei 
- CERCLE ROYAL GAULOIS 
    (Organizare eveniment BRUXELES)                                    21.000,00 lei 

 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul material diverse (spectacole, 
graffitti), pe toată perioada 05.2013 – 31.12.2015 sunt, în total, de 79.774,41 
lei. 
 
Firmele cu care s-au semnat contracte pentru Capitolul material diverse 
(spectacole, graffitti) sunt cele de mai jos (în paranteză fiind precizate 
serviciile din obiectul contractului respectiv): 
 
 

- MATENIX COM SRL      (material)                       30.380,93 lei 
- NORDECO GIFT SRL     (ornamente)                     8.000,00 lei 
- ELECTRIC MASTERS SRL   (materiale)                          547,50 lei 
- BLOR RETAIL     (materiale)                            18,00 lei 
- URBANART       (materiale graffiti)          18.823,00 lei 
- PRAKTIKER     (materiale)                            27,47 lei 
- MOST WANTED        (materiale)                       1.239,00 lei 
- POLICOLOR     (materiale)                       2.337,27 lei 
- COPLEX ART     (materiale)                          756,00 lei 
- MIRABILANDIA IMPEX SRL  (Set Nasterea Domnului) 4.000,00 lei 
- AS COMPUTERS    (Laptop)                           8.567,00 lei 
- MATERIALE     (diverse)                          5.078,24 lei 

 
 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Realizare statui, pe toată perioada 
05.2013 – 31.12.2015 sunt, în total, de 133.053,67 lei. 
 



 

Firmele cu care s-au semnat contracte pentru Capitolul Realizare statui sunt 
cele de mai jos (în paranteză fiind precizate serviciile din obiectul contractului 
respectiv): 
 

- RONDE BOSSE ART (Realizare bust REGELE MIHAI)   71.013,67 lei 
- GLO BO METAL         (Realizare statui)                            62.040,00 lei 

 
 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Premii Festivalul Elena Teodorini 
sunt, în total, de 13.531,00 lei.  
Persoanele care au primit premii în cadrul Festivalului Elena Teodorini sunt: 
 

- JUNBUN LEE   4.513,00 
- IRINA POLIVANOVA  6.762,00 
- DRAGANA POPOVIC  2.256,00 

 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Cheltuieli resurse umane 
(salariați și peste 200 de actori, cascadori, artişti plastici, colaboratori 
spectacole, inclusiv impozite și contribuții) pentru toate spectacolele, 
evenimentele, acţiunile culturale etc., pe toată perioada 05.2013 – 
31.12.2015 sunt următoarele: 898.067,74 lei. Din aceştia, 264.701,88 
reprezintă taxe şi impozite.  
 
 

4. Va rog sa-mi prezentati toate firmele si persoanele catre care s-au facut 
plati din alocarile bugetare catre Asociatie, care este suma platita 
fiecarei firme sau persoane si pentru ce anume s-a facut plata? 

 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Cazare, masă şi deplasări, pe 
toată perioada 05.2013 – 31.12.2015 sunt, în total, de 396.977,16 lei. 
 
Firmele cu care s-au semnat contracte pentru Capitolul Cazare, masă şi 
deplasări sunt cele de mai jos: 
   
TRICONF SRL      17.650,00 cazare 
EPOCA RESTAURANT SRL        897,00 masa 
PAZZINI IMPEX SRL       1.007,00 masa 
INTERCAMBIO COMPANY SRL   71.828,33 cazare, masa 
TROPICAL TOUR           249.714,34 deplasari-bilete 
avion, cazare 
EUROPECA IMPEX SRL    21.443,00 cazare, masa 
RIN HOSPITALITY          554,71 Masa, cazare 
HELINS TRADING       2.632,00 Masa, cazare 



 

ACCOR Hotels Romania      2.841,08 cazare 
PALACE TOUR        20.115,20 bilete avion, cazare 
PROMEDIA        2.422,50 masa 
PARC TURISM        1.495,00 Masa, cazare 
FANTY GRUP        4.377,00 masa 
 
 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Articole personalizate (bannere, 
produse promoţionale, broşuri, afişe, flyere etc.), pe toată perioada 
05.2013 – 31.12.2015 sunt, în total, de 26.582,86 lei.  
 
Firmele cu care s-au semnat contracte pentru Capitolul Articole 
personalizate (bannere, roll-up-uri, produse promoţionale, broşuri, afişe, 
flyere etc.) sunt cele de mai jos: 
   
 
IACOBI EXIM SRL      900,02 articole personalizate 
PUBLISUD PHOENIX SRL  6.120,00 afise 
MEDIACONCEPT SRL     552,11 banner 
SIGNUM SRL          14.450,13 articole personalizate 
CITYNET ADVERTISING  4.560,60 promoţionale 
 
Pentru realizarea filmelor de prezentare (concept, scenariu, filmări, editare, 
grafică video etc.) despre Craiova, Oltenia şi candidatura oraşului, s-au 
alocat, în perioada iunie 2013 – decembrie 2015: 221.586 lei (SFINXFILM) şi 
22.219,66 (Şcoala Superioară de Aviaţie). 
 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Cheltuieli transport, pe toată 
perioada 05.2013 – 31.12.2015 sunt, în total, de 24.391,53 lei. 
 
FAN CURIER    192,67 transport documente 
RAADPFL          5.536,85 Chirie spatiu, transport persoane 
RAT CRAIOVA         9.800,00 transport persoane 
II PANTEA     800,00 transport 
Corespondenta              48,87  
CARBURANT         8.013,14 
 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Traduceri, pe toată perioada 
05.2013 – 31.12.2015 sunt, în total, de 21.174,00 lei. 
 
Firmele cu care s-au semnat contracte pentru Capitolul Traduceri sunt cele 
de mai jos: 
   



 

TRANSNET   154,00 traduceri 
TOTAL TRADE      21.020,00 Traduceri 
 
 
Cheltuielile din banii acordaţi ACCEC 2021 de la bugetul local pentru 
Capitolul Produse protocol, pe toată perioada 05.2013 – 31.12.2015  sunt, 
în total, de 9.458,69 lei. 
 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Parteneriate pentru susţinerea a 
diverse activităţi culturale, pe toată perioada 05.2013 – 31.12.2015 sunt, în 
total, de 138.573,65 lei. Partenerii sunt: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 
ASOCIATIA DIMANCHE, SMARTEAM, FUNDATIA POEZIA, COLEGIUL 
NAŢIONAL ELENA CUZA, ASOCIATIA PARTENERILOR DIPLOMATI etc. 
 
Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Cheltuieli diverse, pe toată 
perioada 05.2013 – 31.12.2015 sunt, în total, de 61.023,71 lei. 
 
 
DEPLASARI           11.486,48 
ALTE TAXE SI IMPOZITE          3.504,05 
Comisioane bancare       11.333,18 
ROVA CONT CONSULTING SRL- servicii contabilitate 34.700,00 
 
 

5. In eventualitatea in care nu includeti in raspunsul la ultimele doua 
intrebati si onorariile sau orice alta forma de plata existenta catre 
consultantii straini, va rog sa-mi comunicati care este 
numele consultantilor straini, care este suma platita fiecaruia dintre ei si 
pentru ce anume. 
 

Cheltuielile ACCEC 2021 pentru Capitolul Consultanţi externi, pe toată 
perioada 05.2013 – 31.12.2015 sunt, în total, de 1.610.509,59 lei. Acestea 
includ: studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, realizare parteneriate 
necesare proiectelor propuse în dosarul de candidatură, propuneri strategie 
culturală, impozite, transport, cazare şi participare ca reprezentanţi ai ACCEC 
2021 la diferite evenimente etc. Din suma mai sus menţionată, 175.148,00 lei 
reprezintă impozite. Consultanţii externi au fost: JAN DE MAERE, ANDRE 
PIERRE DIEDRICH, ESRA NILGUN MIRZE, UNIVERSAL ART BROKER. 
  
 
 
 
 



 

 
 

6. Va rog sa-mi comunicati lista instituțiilor mass media (print, video, 
online, radio) unde a fost promovata candidatura orasului Craiova si cat 
s-a platit pentru fiecare institutie de presa in parte. 

 
Cheltuielile din banii acordaţi ACCEC 2021 de la bugetul local pentru 
Capitolul Cheltuieli media, pe toată perioada 05.2013 – 31.12.2015 sunt, în 
total, de 1.098.674,60 lei. 
 
Firmele cu care s-au semnat contracte pentru Capitolul Cheltuieli media 
sunt cele de mai jos. Menţionăm că perioada de desfăşurare a serviciilor 
enumerate mai jos este diferită pentru fiecare contract în parte. 
 
TV OLTENIA      170.000,00   publicitate 
II VASILESCU SIMONA      11.000,00   publicitate 
SRR CRAIOVA        21.072,87   publicitate 
ANTENA 3         62.000,00   publicitate 
OLTENASUL PRESS         4.000,00   publicitate 
OSCARMEGA MEDIA               57.000,00   publicitate 
PRACTIC MEDIA               80.900,00   publicitate 
RADIO HORION          6.051,20   publicitate 
Fond Media SRL      120.000,00   publicitate 
ED PRESS COM SRL       55.550,00   publicitate 
MEDIA SUD EUROPA SA      34.484,00   publicitate 
FORUMNET SRL       15.000,00   publicitate 
PERSIL IMPEX SRL         5.000,00   publicitate 
RAIOGA SRL            70.000,00   publicitate 
EURO SUD PROIECT SRL      52.000,00   publicitate 
INDISCRET MEDIA SRL      40.000,00   publicitate 
PROTECT NPG SRL       40.000,00   publicitate 
CIOCHIU MEDIA SRL       60.580,00   publicitate 
UPFR           1.979,04   Drepturi difuzare 
materiale audio 
COLIBRI CONSULTING      74.298,00   Realizare website, 
inclusiv mentenanţă (platformă online) 
MOBIL FUN        69.378,00   Prezentare Craiova 
AGENT NAT DE PRESA      42.056,20   Monitorizare 
FACEBOOK          1.764,69   reclama 
 

Cu stimă, 

Lucian Dindirică – Preşedinte ACCEC 2021. 


