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                                                                        A P R O B, 

Președintele Consiliului Județean Satu Mare 

 

 Pataki Csaba 

 
  

În temeiul Art. 102–104 din Legea administrației publice locale Nr. 215 din 23 aprilie 

2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului Nr. 5 din 20 iulie 2017 privind 

stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la 

Centenarul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii Nr. 57 

din 2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, 

 Având în vedere adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale Nr. 433 din 

18.07.2018, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu Nr. 12546 din 

26.07.2018, prin care se comunică aprobarea prin Decizie a Comitetului Interministerial 

pentru Centenar finanțarea prin alocare bugetară nerambursabilă în valoare de 165.000 lei a 

proiectului de aniversare a Centenatului Marii Uniri și a Primului Război Mondial, cu 

anvergură județeană, denumit Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini,   

 

 

Președintele Consiliului Județean Satu Mare 

A P R O B Ă 

Regulamentul de organizare și desfășurare a proiectului 

Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini. 

 

Art. 1 

(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a proiectului Județul Satu Mare. 

100 de ani în 100 de imagini, denumit în continuare regulament. 

 

Descrierea proiectului: În linii mari, proiectul este demarat la inițiativa 

Președintelui Consiliului Județean Satu Mare, dl. Pataki Csaba, și va coopta toate unitățile 

administrativ-teritoriale ele județului. Pentru buna organizare și desfășurare a activităților 

incluse în proiect va fi angrenată o puternică resursă umană din aparatul de specialitate a 

Consiliului Județean Satu Mare, din primăriile unităților administrativ-teritoriale, instituții 

subordonate Consiliului Județean Satu Mare și primăriilor din județ (case de cultură, centre 

de informare turistică, așezăminte muzeale, case memoriale, biblioteci și alte structuri info-
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documentare), precum și din cadrul instituțiilor partenere precum Biroul Județean Satu 

Mare al Arhivelor Naționale și din asociațiile civice și culturale reprezentative pentru 

județ. 

Pornind de la premiza că în completarea fotografiilor cu valoare documentară, 

gestionate de muzee, arhive și biblioteci, pot fi descoperite și alte fotografii deținute de 

locuitori ai județului Satu Mare, în colecții personale, inițiatorii proiectului își propun 

valorificarea acestora prin organizarea unor expoziții itinerante, în fiecare unitate 

administrativ-teritorială, organizate cu prilejul evenimentelor legate de Centenarul României. 

Una din activitățile de forță ale proiectului este lansarea unui concurs de colectare a 100 de 

fotografii, în fiecare comunitate și relevante pentru fiecare comunitate implicată. După 

colectarea fotografiilor, se va constitui o comisie formată din membri cu competențele 

necesare pentru a selecta fotografiile care vor fi incluse într-un album tipărit. Din comisie vor 

face parte minim 3 (trei) membri – personal contractual din cadrul instituțiilor de cultură 

subordonate Consiliului Județean Satu Mare și/sau din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Satu Mare cu atribuții în domeniul cultural și/sau artistic, precum și  

membrii din fiecare unitate administrativ-teritorială, desemnați de către primar. 

Mai mult, machetarea, editarea, tipărirea și difuzarea unui album care să conțină cele 

mai reprezentative fotografii cu valoare documentară pentru județul Satu Mare, cu textele 

explicative aferente fiecărei fotografii, în limba română, maghiară, germană și engleză, va 

aduce proiectului elemente de plus-valoare. Suntem în măsură să apreciem faptul că acest 

proiect este unul inedit și inovativ, având în vedere că la nivelul județului Satu Mare nu s-a 

materializat, până în acest moment, o astfel de inițiativă. 

 

Proiectul este în măsură să responsabilizeze și să coalizeze comunitățile județului în 

jurul ideii centrale, aceea de a contribui cu fotografii din colecțiile publice sau personale, la 

realizarea unui proiect de anvergură pentru județ. Proiectul are și o idee profund motivațională 

pentru membrii comunităților vizate, pentru că, prin gestul lor, vor rămâne în memoria 

colectivă a generațiilor viitoare. Rezultatul major al proiectului rezidă în realizarea albumului 

de fotografii cu valoare documentară „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini”, 

pentru că, fiind un document unic și inedit, va deveni un element de promovare a județului 

Satu mare și un important instrument de lucru pentru autorii care au intenția de a scrie 

monografii ale comunităților sătmărene, asigurând suportul vizual al textului. 

 

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificații: 

a).  autoritatea finanțatoare–Ministerul Culturii și Identității Naționale; 

b). finanțare nerambursabilă–alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetul autorității 

finanțatoare, pentru acoperirea integrală sau, după caz, parțială a cheltuielilor necesare 

organizării și desfășurării proiectului cultural; 

c). bun cultural–materializarea unei acțiuni, a unui proiect sau program cultural prin care se 

urmărește satisfacerea interesului cultural la nivel local/județean/regional/național etc.; 

d). acțiune culturală–prezentarea publică a rezultatului unei activități având caracter irepetabil 

în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment; 

e). proiect cultural–suma activităților specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, 

după caz, ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, realizate într-o perioadă de timp 
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determinată, care nu excedează duratei/duratelor în urma căreia/cărora rezultă un bun 

cultural/două sau mai multe bunuri culturale; 

f). program cultural–ansamblul de proiecte culturale și/sau acțiuni culturale subsumate temei 

/concepției propuse de către beneficiar, realizat pe durata calendarului stabilit; 

g). oferta culturală–propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de 

solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei acțiuni culturale; 

h). solicitant–persoana juridică de drept public, înființată în condițiile legii, care depune o 

ofertă culturală; 

i). beneficiar–solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma 

aplicării procedurilor de selecție a acțiunilor/proiectelor/programelor culturale în condițiile 

O.G. Nr. 5/2017 și ale Legii Nr. 57/2018; 

j). coordonator de acține/proiect/program cultural(ă)–instituția publică de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Satu Mare, desemnată să coordoneze etapele organizării și 

desfășurării proiectului Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini; 

k). participant la proiectul/programul/acțiunea culturală–orice prsoană prezentă la 

proiect/program/acțiune, inclusiv persoanele care desfășoară o activitate în cadrul sau în 

beneficiul programului/proiectului/acțiunii culturale, cu titlu oneros sau gratuit, indiferent de 

statutul său; 

l). fotografie–imagine pozitivă a unei ființe, a unui obiect, a unui peisaj etc., fixată pe hârtie 

fotografică și obținută prin fotografiere;  

m). fotografie cu valoare documentară–fotografie care surprinde aspecte relevante din viața 

socială, economică, politică, religioasă, culturală a unei comunități, precum și portrete ale 

oamenilor locurilor, instantanee care reflectă obiceiuri, tradiții și îndeletniciri, monumente, 

clădiri, edificii etc. 

n). expoziție foto-documentară–rezentare publică a unor fotografii cu valoare documentară 

selecționate în mod special pentru a pune în lumină specificul unei comunități, aspecte din 

viața socială, economică, politică, religioasă, culturală a unei comunități, precum și portrete 

ale oamenilor locurilor, instantanee care reflectă obiceiuri, tradiții și îndeletniciri, monumente, 

clădiri, edificii etc. 

o). album fotografic tipărit–tipătitură ce conține o suită de reproduceri ale unor fotogtafii 

subsumate unei unități tematice, însoțite de texte explicative și/sau descriptive; 

p). contract de cesionare neexclusivă a dreptului de autor – contract cu valoare juridică 

încheiat în condițiile Legii Nr. 8 din 14 martie 1996 privind drepturile de autor și drepturile 

conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, între autorul sau titularul 

dreptului de autor, pe de o parte, și Biblioteca Județeană Satu Mare, pe de altă parte, prin care 

prima parte cedează, neexclusiv, prin contract, dreptul patrimonial asupra fotografiilor ce fac 

obiectul proiectului „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini.” 

Art. 2 

Se desemnează Biblioteca Județeană Satu Mare în calitate de instituție cu rol coordonator în 

organizarea și desfășurarea proiectului Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini. 

 

Art. 3 

În aplicarea prezentului regulament, instituția coordonatoare desemnată în condițiile art. 2 

răspunde, potrivit legii, prin compartimentele de specialitate, de planificarea, organizarea și 
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derularea procedurilor de achiziție, precum și de modul de utilizare a sumelor repartizate 

potrivit destinației pentru care au fost alocate. Sunt permise ajustări ale cheltuielilor 

estimative prevăzute la punctul Deviz estimativ de cheltuieli pentru susținerea de către 

beneficiar a manifestării/acțiunii/proiectului „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de 

imagini”, lit. a)–h), cu condiția îndeplinirii obiectivului general, a obiectivelor și activităților 

specifice propuse în proiect și a încadrării în limitele bugetare alocate pentru organizarea și 

desfășurarea proiectului. 

Art. 4 Materialele de promovare a proiectului vor fi editate, machetate și poziționate cu 

respectarea cerințelor din Ghidul de identitate vizuală a Centenarului Marii Uniri, aprobat 

prin Ordonanța Nr. 22 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei 

publice centrale cu privire la Centenarul României. 

Art. 5 

În aplicarea prezentului regulament, Consiliul Județean Satu Mare, prin direcția/serviciul, 

biroul/compartimentul desemnat, va iniția, după caz, propuneri de colaborare cu primăriile de 

pe raza județului Satu Mare, instituții deconcertate, instituții de învățământ, asociații culturale 

și civice din perimetrul județului Satu Mare pentru a negocia, semna și parafa 

acorduri/contracte de parteneriat și/sau de colaborare în vederea îndeplinirii obiectivelor și 

activităților propuse în proiect.  

Art. 6 

Anexa „CONTRACT DE CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURI DE AUTOR”, face 

parte integrantă din prezentul regulament. 

Art. 7 

Regulamentul aprobat, menționat la Art. 1 se comunică Bibliotecii Județene Satu Mare,  

serviciului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare cu atribuții în 

coordonarea și implementarea proiectelor culturale proprii și/sau inițiate de instituții 

subordonate, direcției de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare cu atribuții în 

domeniul avizării din punct de vedere juridic, direcției Consiliului Județean Satu Mare cu 

atribuții în domeniul finaciar-contabil, buget și tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe 

raza județului Satu Mare, instituțiilor, asociațiilor civice și culturale partenere în proiect. 
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A P R O B, 

Președintele Consiliului Județean Satu Mare 

 

 

 Csaba Pataki 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROIECTULUI 

 

”Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini” 

 

 

Beneficiarul proiectului: Județul Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare (CJSM) 

Instituția coordonatoare: Biblioteca Județeană Satu Mare (BJSM) 

Instituții partenere: toate cele 65 de unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, 

prin primării, consilii locale, biblioteci publice și alte structuri, organizații și asociații cooptate 

Finanțator: Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Valoarea proiectului: 165.000 lei 

Perioada de implementare: august 2018 – 1 Decembrie 2018 

Perioada de evaluare: 26-28 decembrie 2018 și 3-10 ianuarie 2019. 

Obiectiv general: Poiectul Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini își propune 

descoperirea unor fotografii cu valoare documentară, reprezentative pentru județul Satu 

Mare și pentru cele 65 de unități administrativ-teritoriale, fotografii relevante pentru 

perioada secolului care s-a scurs de la făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. 

Obiective și activități specifice:  

1. descoperirea și valorificarea unor fotografii cu valoare documentară deținute de 

către locuitori ai județului Satu Mare, în colecții personale, care să sintetizeze cei 

100 de ani care s-au scurs de la Marea Unire și până în prezent; 

2. lansarea unui apel public/concurs de colectare a câte 100 de fotografii, în fiecare 

comunitate, și relevante pentru fiecare comunitate implicată; 

NOTĂ: Fiecare fotografie va fi însoțită, în mod obligatoriu, de un text descriptiv/explicativ 

care „va spune povestea” acelei fotografii. 

 

3. organizarea unei expoziții foto-documentare cu cele 100 de fotografii colectate, în 

fiecare unitate administrativ-teritorială în parte; 

4. semnarea contractelor de cesiune neexclusivă a dreptului de autor, în condițiile 

Legii Nr. 8 din 14 martie 1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. digitalizarea tuturor fotografiilor colectate, crearea și organizarea după principii 

logice a unei baze de date, prin grija Bibliotecii Județene Satu Mare; 

6. postarea pe paginile web ale Bibliotecii Județene Satu Mare și a Consiliului 

Județean Satu Mare a albumului ce va conține toate fotografiile colectate și 

digitalizate la nivelul întregului județ Satu Mare;  

7. la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale va fi constituită câte o comisie cu 
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atribuții și responsabilități în selectarea unui număr de 10 fotografii, din cele 100 

colectate, considerate a fi cele mai reprezentative. Ulterior, cele 650 fotografii alese 

în prima etapă la nivelul celor 65 UAT-uri vor face obiectul celei de-a doua selecții, 

la nivel județean, cu scopul de a identifica 100 de fotografii în vederea includerii 

lor în albumul fotografic Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini ; 

8. constituirea celei de a doua comisii, la nivel județean, și jurizarea fotografiilor care

au trecut de prima selecție;

9. conceperea, tehnoredactarea, machetarea și tipărirea, într-un tiraj de 1.000 de

exemplare, a albumului ”Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini”;

10. organizarea unui eveniment de lansare a albumului și distribuirea lui către toate

unitățile administrativ-teritoriale din județ;

11. promovarea albumului, în context național, prin participarea delegației sătmărene la

manifestările de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 2018, și prin distribuirea lui către

diverse instituții de rang național, ministere, prefecturi, administrații ale județelor și

municipiilor înfrățite cu Satu Mare.

Etapele de desfășurare a proiectului: 

ETAPELE 

PROIECTULUI 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PERIOADA / 

RESPONSABIL 

I. Etapa 

pregătitoare 

●Pregătirea documentației și lansarea proiectului;

●Întocmirea și aprobarea de către președintele

CJSM a unui regulament programatic de organizare

și desfășurare a proiectului;

●Întâlnire cu primarii unităților administrativ-

teritoriale din județul Satu Mare și cu reprezentanții

instituțiilor și organizațiilor partenere, la sediul

Consiliului Județean Satu Mare;

●Comunicarea regulamentului de organizare și

desfășurare către toate instituțiile și UAT-urile

implicate

24 - 31.08.2018 

CJSM 
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●Crearea echipei de organizare și desfășurare a

activităților incluse în proiect. Primarii vor

desemna câte un responsabil de proiect, bibliotecar

sau alt angajat al primăriei, ori altă persoană din

comunitate, dispusă să ofere sprijin în realizarea

obiectivului propus;

●Biblioteca Județeană Satu Mare va convoca o

ședință de lucru cu bibliotecarii din teritoriu, în

cadrul căreia aceștia vor fi instruiți despre modul

de organizare și desfășurare a activităților ce le

revin.

3 - 7.09.2018 

BJSM 

Primăriile din județ 

●Încheierea, după caz, a parteneriatelor de

colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale, cu

Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale,

centre de informare turistică, centre de informare și

documentare și alte structuri info-documentare,

altele decât bibliotecile publice (direct subordonate

primăriilor) și cu asociații civice și culturale

reprezentative pentru proiect.

3 – 7.09.2018 

CJSM 

BJSM 

Primăriile din județ 

●Conceperea unui mesaj unitar; realizarea graficii

materialelor de promovare (afișe, roll-up, fly-ere,

semne de carte, pliante, insigne, fără ca enumerarea

să fie restrictivă ori limitativă);

3 – 7.09.2018 

BJSM 
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●Instituția coordonatoare, Biblioteca Județeană

Satu Mare va face solicitări de oferte în vederea:

- selectării și contractării unei firme care va

realiza/imprima materialele de promovare, pe baza

ofertelor primite;

- contractării unor traducători autorizați pentru

traducerea textului însoțitor al fotografiilor incluse

în expoziții și album, în limbile maghiară, engleză

și germană;

- achiziționării materialelor necesare și a panourilor

pentru realizarea expozițiilor itinerante;

- selectării și contractării unei edituri care va tipări

abumul „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de

imagini”, pe baza ofertelor primite;

- organizării și susținerii, din punct de vedere

material și logistic, a tuturor activităților cuprinse

în proiect.

10 – 21.09.2018 

BJSM 

●Lansarea apelului civic / concursului de selecție a

celor mai reprezentative 100 (una sută) de

fotografii, în fiecare unitate administrativ-

teritorială, în vederea organizării expozițiilor

itinerante și a secției fotografiilor ce vor fi incluse

în albumul foto-documentar;

10 – 27.09.2018 

BJSM 

CJSM 

Primăriile din județ 

●Semnarea contractelor de cesiune neexclusivă a

dreptului de autor, în condițiile Legii Nr. 8 din 14

martie 1996 privind drepturile de autor și drepturile

conexe, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

17 – 27.09.2018 

BJSM 

Primăriile din județ 
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II. Etapa de 

desfăşurare 

(data de 

începere și data 

de finalizare a 

proiectului) 

●Colectarea celor 100 de fotografii (pe baza

contractelor de cesiune, încheiate în condițiile legii,

conform anexei)

●Realizarea efectivă a expozițiilor itinerante în

fiecare unitate administrativ-teritorială, în parte, cu

cele 100 fotografii;

●Constituirea comisiilor de selecție a celor mai

reprezentative 10 (zece) fotografii din cele 100

colectate;

*** Din comisie vor face parte, în mod obligatoriu, 

membri–personal contractual din cadrul instituțiilor 

de cultură subordonate Consiliului Județean Satu 

Mare și/sau din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Satu Mare cu atribuții în 

domeniul cultural și/sau artistic, precum și membri 

din fiecare unitate administrativ-teritorială, 

desemnați de către primar. 

28.09 – 26.10.2018 

(***în noaptea de 

vineri, 28 

septembrie, spre 

sâmbătă, 29 

septembrie, se 

organizează la 

nivel national a 

XIX-a ediție a

Nocturnei

bibliotecilor, prilej 

potrivit pentru 

unele biblioteci 

publice de a 

organiza și vernisa 

expozițiile 

itinerante). 

Primăriile din județ 

●Transmiterea către Biblioteca Județeană Satu

Mare a tuturor fotografiilor colectate la nivelul

celor 65 de UAT-uri, în vederea digitalizării lor.

(După efectuarea acestei operațiuni, proprietarii de

drept vor reintra în posesia fotografiilor.)

28.09- 26.10.2018 

Primăriile din județ 

BJSM 

●Selectarea unui număr de 100 fotografii, din cele

650, trecute de prima selecție

●Tipărirea și lansarea albumului „Județul Satu

Mare. 100 de ani în 100 de imagini”, cu cele mai

reprezentative 100 fotografii, însoțite de texte

explicative

01 – 24.11.2018 

BJSM 

CJSM 

●Prezentarea albumului „Județul Satu Mare. 100

de ani în 100 de imagini”, în cadrul evenimentelor

desfășurate la Alba Iulia, la care vor participa și

delegații sătmărene.

1 Decembrie 2018 

CJSM 

BJSM 
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●Transmirerea albumului către:

-toate unitățile administrativ-teritoriale din județ (X

exemplare pentru municipii și orașe; Y exemplare

pentru comune);

-Biblioteca Națională a României și pentru

depozitul legal județean de tipărituri;

-Administrația prezidențială, Cabinetul Primului

Ministru al României, Ministerul Culturii și

Identității Naționale, alte ministere, Instituția

Prefectului Satu Mare, administrația orașelor și

județelor înfrățite cu Satu Mare etc.

3 – 21.12.2018 

CJSM 

BJSM 

III. Evaluarea 

proiectului 

●Redactarea rapoartelor de evaluare pe baza

măsurătorilor cantitative și calitative precum și a

indicatorilor de performanță obținuți în raport cu

numărul de fotografii colectate și cu numărul de

participanți înregistrați la activități și evenimente;

constituirea unui dosar de presă cu știri, articole,

recenzii etc., referitoare la impactul proiectului.

●Lunar, beneficiarul proiectului va transmite către

Ministerul Culturii și Identității Naționale, un

raport privind calendarul manifestării, acțiunii și

stadiul proiectului redactat de către coordonator

26 – 28.12.2018 

și 

3 – 10.01.2019 

BJSM 

CJSM 
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Deviz estimativ de cheltuieli (sumele prevăzute sunt orientative. Sunt permise ajustări ale 

cheltuielilor estimative prevăzute la lit. a)–h), cu condiția îndeplinirii obiecivului general, a 

obiectivelor și activităților specifice propuse în proiect și a încadrării în limitele bugetare 

alocate pentru organizarea și desfășurarea proiectului): 

Tipul cheltuielilor* Suma solicitată de la M.C.I.N/2018 (lei) 

TOTAL GENERAL 

(a+b+c+d+e+f+g+h) 

165.000 lei 

a)Cheltuieli de realizare a

acțiunii/proiectului/program

ului cultural, precum costuri

pentru materiale și servicii,

costuri de producție, 

închirieri de spații și 

aparatură, onorarii, prestări 

servicii, premii și altele 

asemenea 

Costuri estimative de traducere în limba engleză: 50 lei/pagină x 

20 pagini A4: 1.000 lei 

Costuri estimative de traducere în limba germană: 50 lei/pagină x 

20 pagini A4: 1.000 lei 

Costuri estimative de traducere în limba maghiară: 50 lei/pagină 

x 20 pagini A4: 1.000 lei 

Costuri estimative pentru digitalizarea fotografiilor și pentru 

găzduirea în mediul online (pe http://bibliotecasatumare.ro) a 

fotografiilor în format digitalizat. În acest sens, va fi achiziționat 

un hard disk extern sau intern, după caz, cu o capacitate de 

stocare de 6 TB, ca o extensie de memorie a serverului 

bibliotecii, cu scopul de a crea spațiul necesar pentu stocarea și 

organizarea celor 6.500 de fotografii digitalizate. 

Costuri estimative pentru achiziționarea divesrelor materiale 

consumabile de bitorică și papetărie, furnituri de birou, inclusiv 

panouri pentru realizarea expozițiilor itinerante, necesare 

derulării activităților din  etapele de implementare și evaluare a 

proiectului:  

33.450 lei  

b)Cheltuieli ocazionate de

cazarea și transportul intern

și internațional ale

participanților/invitaților

Costuri estimative ocazionate de transportul membrilor echipei 

de proiect în unitățile administrativ-teritoriale (1 autoturism; 65 

de deplasări; 50 lei costul mediu/deplasare): 3.250 lei 

c)Realizarea de studii și

cercetări

Nu este cazul 

d)Consultanță de 

specialitate

Nu este cazul 

e)Tipărituri

Costuri estimative de editare și tipărire a albumului „Județul Satu 

Mare. 100 de ani în 100 de imagini”, într-un tiraj de 1.000 de 

exemplare, format A4, hârtie colotech lucioasă de 80 gr./m
2
,

coperți cartonate și înfoliate (eventual și supra-copertă), legătură 

tipografică de calitate: 58.200 lei; 

http://bibliotecasatumare.ro/
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F f)Seminarii, conferințe, 

ateliere de lucru 

Nu este cazul 

g)Acțiuni promoționale și

de publicitate

Costuri estimative pentru realizarea unui număr de 65 de roll-

upuri x 300 lei/buc. = 19.500 lei; 

Costuri estimative pentru imprimarea (și distribuirea–după caz) 

de afișe, invitații, fly-ere, semne de carte, insigne personalizate, 

cocarde și stegulețe tricolore, în limita a maximum 140 

lei/unitate administrativ-teritorială participantă: 9.100 lei 

h)Cheltuieli de masă ale

participanților și/sau

invitaților, în limita maximă

aprobată potrivit

prevederilor legale

Tratații în timpul evenimentelor (apă, băuturi răcoritoare, 

dulciuri, cafea, fursecuri, sărățele, exclusiv băuturi alcoolice; 

șervețele, pahare, farfurii și tacâmuri de unică folosință), în 

limita maximă de 5,00 lei/participant: 38.500 lei  

(65 de expoziții individuale, în fiecare UAT+eveniment de 

lansare a albumului; 7.700 de participanți direcți; 5,00 lei–cost 

maxim/participant). 

Concluzionând, suntem în măsură să apreciem faptul că proiectul nostru își găsește 

expresia în Documentul programatic privind aniversarea Centenarului României, elaborat 

sub auspiciile Ministerului Culturii și Identității Naționale, și îndeplinește cel puțin patru 

principii creionate în document: principiului unității, coeziunii și solidarității naționale; 

principiului valorilor emblematice ale națiunii române; principiului  patriotismului civic 
și principiului toleranței și diversității culturale.  

Județul Satu Mare are actuala configurație administrativ-teritorială de doar 50 de ani, 

vorbim deci despre un semi-centenar în acest caz. Oamenii acestor locuri, indiferent de 

unitățile administrativ-teritoriale cărora le-au aparținut, s-au remarcat în primul rând prin 

modul pașnic în care au știut să trăiască laolaltă, respectându-și unii altora trecutul, 

obiceiurile, sărbătorile. Trecutul și prezentul sunt împletite în aceste imagini dar, gândurile 

tuturor celor care au contribuit la realizarea lor se îndreaptă spre viitor. Faptele, împlinirile 

înaintașilor, pot și trebuie să călăuzească pașii celor care vin în urma lor. Menirea unei 

generații este poate și aceea de a ridica ștachete, de a căuta să treacă necontenit de noi limite, 

încercând să predea generațiilor următoare dorința de mai bine, în folosul întregii comunități. 

          Manager, BJSM Director adjunct, BJSM 

 Lacrima Camelia  Istrăuan Paula-Maria Horotan 

Director Cabinet, CJSM  Vizat pentru legalitate, BJSM 

Ștefan Coșarca    Cons. jr. Raluca Ioana Câmpian 
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ANEXĂ la Regulamentul de organizare și desfășurare a proiectului 

”Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini”. 

CONTRACT DE CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURI DE AUTOR 

I. PĂRȚI

Art. 1

Subsemnatul/a,____________________________cu domiciliul în localitatea

_______________________identificat/ă cu C.I. _________________eliberată de SPCLEP

_______________, la data de______________, în calitate de CEDENT.

Și 

Județul Satu Mare prin Biblioteca Județeană Satu Mare cu sediul în mun.Satu Mare, Strada 

Decebal, Nr. 2, jud. Satu Mare, cod fiscal 3897211, tel.: 0261-711199, fax: 0261-715861,    

e-mail: bibliotecasatumare@yahoo.com, cont nr. RO03TREZ24A670302203030X, deschis

Trezoreria Satu Mare, reprezentată de Istrăuan Lacrima Camelia, având funcţia de Manager,

în calitate de CESIONAR.

Au convenit următorul contract:

II. BAZA LEGALĂ

Art. 2

(1) Prezentul contract se încheie în baza Legii nr. 8/1996,privind drepturile de autor și

drepturile conexe,cu modificările și completările ulterioare.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3

Cesiunea de către autor/deținător a următoarelor drepturi privind:

(1) postarea formei digitalizate a fotografiilor realizate/deținute, pe site-ul Bibliotecii

Județene Satu Mare, http://www.bibliotecasatumare.ro, cu indicarea creatorilor/deținătorilor și

a mențiunilor privind respectarea normelor privind drepturile de autor/de proprietate în cazul

utilizării ulterioare de către terți a fotografiilor;

(2) expunerea publică a fotografiilor în spații aparținând Consiliului Județean Satu Mare,

instituțiilor subordonate ori în alte spații publice din perimetrul UAT-rilor din Județul Satu

Mare;

(3) prelucrarea digitalizată și utilizarea fotografiilor în albumul tipărit „Județul Satu Mare.

100 de ani în 100 de imagini”;

(4) utilizarea fotografiilor în materiale de promovare a județului Satu Mare, a unităților

administrativ-teritoriale/comunităților din județ și/sau a instituțiilor subordonate Consiliului

Județean Satu Mare, inclusiv în campanii mediatice, cu indicarea creatorilor/deținătorilor

acestor fotografii.
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IV. REMUNERAȚIA AUTORULUI

Art. 4.

(1) Pentru aceste cesiuni, Cesionarul nu va plăti autorului nicio remunerație, dreptul fiind

cedat cu titlu gratuit.

V. MODALITĂȚI DE EXPLOATARE

Art. 5

(1) Cesionarul va utiliza fotografiile în realizarea unor materiale de promovare a județului

Satu Mare, a UAT-urilor din județ, precum și a instituțiilor subordonate Consiliului Județean

(albume, pliante, emisiuni tv, articole media, expuneri și expoziții publice etc.).

(2) DURATA ȘI ÎNTINDEREA CESIUNII

Art. 6

(1) Autorul cedează neexclusiv drepturile enumerate la Cap. III pentru o perioadă

nedeterminată.

Art. 7 

(2) Drepturile ce fac obiectul prezentului contract pot fi exercitate, după caz, de către

cesionar pe teritoriul României și înafara lui.

(3) CONȚINUTUL CONTRACTULUI

Art. 8

Drepturile creatorului/deținătorului (cedentului) sunt:

(1) să decidă sub ce nume sau formă vor fi aduse fotografiile la cunoștința publicului;

(2) să pretindă respectarea integrității fotografiilor și să se opună oricărei modificări sau

atingeri aduse acesteia;

(3) să retracteze fotografiile oricând, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa;

(4) să autorizeze publicarea în culegeri sau albume, adaptarea precum și orice altă

transformare a fotografiilor deținute prin care se obțin variante derivate;

(5) să beneficieze în mod gratuit de publicitatea care i se face, creatorului/deținătorului

fotografiilor, odată cu promovarea acestora de către Cesionar.

Art. 9

Obligațiile creatorului/deținătorului

(1) să predea cesionarului, în forma originală, fotografiile deținute, care fac obiectul

implementării proiectului „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de iamgini”, până la

finalizarea operațiunii de digitalizare și de încărcare a acestora pe site-ul Bibliotecii Județene

Satu Mare;

Art. 10 

Obligațiile cesionarului 

(1) să nu cedeze drepturile dobândite unor terțe persoane;

(2) să exploateze drepturile cedate până la termenul stabilit în contract;
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(4) să remită, după caz, creatorului/deținătorului, originalul fotografiei la data stabilită;

(5) să menționeze textual în album sursa (cedentul) și ”povestea” fotografiei.

(4) RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 11 

(1) În cazul în care o parte nu-și execută obligațiile asumate, cealaltă parte poate considera

contractul reziliat, dar numai după informarea prealabilă reciprocă.

(5) FORȚA MAJORĂ

Art. 12 

(1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare

sau cu întârzierea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil

și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute

obligațiile asumate.

(6) SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 13 

(1) Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele

judecătorești competente în materie.

(3) Părțile stabilesc de comun acord ca instanțele de la sediul Cesionarului să fie

competente teritorial.

Prezentul contract s-a încheiat la data de____________, în 2 (două) exemplare, cu aceeași 

forță juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

Cedent,          Cesionar, 


