
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

EXPUNERE  DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarâre privind aprobarea organizarii Festivalului „Arlekin”, 
editia a XI-a, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, ce se va desfasura la 

Bacau, în perioada 1-4 iunie 2006, cu finantare de la bugetul local si din 
sponsorizari, organizatorii actiunii fiind Consiliul Local Bacau, în parteneriat cu 

Inspectoratul Scolar al judetului Bacau, Palatul Copiilor, Liceul de Arta „G. 
Apostu”, Teatrul Municipal Bacovia, alte cluburi si asociatii culturale din Bacau 

 
Ajuns la cea de a unsprezecea editie, Festivalul „Arlekin” este un prilej pentru 

majoritatea institutiilor de învatamânt din Municipiul Bacau de a se prezenta în fata 
publicului cu creatii artistice dintre cele mai diverse. Actiunile cuprinse în calendarul 
Festivalului „Arlekin” capaciteaza peste 30.000 de copii din Municipiul Bacau, de la 
cei de vârsta prescolara pâna la cei de liceu. Actiuni precum Saptamâna micului 
pieton, Tîrgul de jucarii „Pinochio”, Festivalul de folclor „Bobocel de la Bacau”, 
Panseluta de Ciocolata, concursurile de cross, role si street-ball, demonstratiile de 
rachetomodele si arte martiale, expozitiile de pictura si grafica, au devenit deja o 
traditie, pentru acestea manifestându-si interesul un mare numar de participanti.   

Anul acesta, dominanta Festivalului este apropiata integrare în Uniunea 
Europeana, asa cum este ea vazuta de copiii Bacaului. Tocmai de aceea, numeroase 
actiuni poarta însemnele EU. (EU, Bacaul, EU adopt un prieten verde, EU vreau…!, 
EU si bucatica mea de creta, EU îmi iau acasa un prieten, EU si Uniunea Europeana.) 
Totodata, organizatorii pun un accent deosebit pe activitatile de protectie a mediului, 
constituirea detasamentului Politia Copiilor si Parada Modei din deseuri reciclabile 
fiind doar doua exemple în acest sens. 

Pentru promovarea Festivalului, organizatorii propun, pe lînga parteneriatele 
încheiate cu institutiile mass-media locale, transmisiile pe postul de televiziune 
Atomic TV, acesta fiind un post destinat copiilor si adolescentilor. Pentru ca cei mai 
multi dintre copiii care vor participa la actiunile Festivalului sa primeasca cîte o 
amintire din partea organizatorilor, ne-am propus confectionarea a 5.000 de stegulete, 
5.000 de insigne si 3.000 de diplome.  

În primele doua zile, pe scena mare a festivalului vor concerta formatiile cele 
mai îndragite de adolescenti: HI- Q, Animal X, TNT, Akcent, Activ, Demmo, Rustic, 
Fly Project, D la Vegas, Heaven si Ana Lesko.  

Bugetul de cheltuieli al festivalului în suma de 122.400 RON va fi suportat 
astfel: 

 
- din bugetul local – 110.000 RON 
- din sponsorizari  –    12.400 RON 

Fata de cele expuse mai sus, va rugam doamnelor si domnilor consilieri, sa aprobati 
proiectul de hotarîre în forma prezentata.  
 

PRIMAR 
ING. ROMEO STAVARACHE 



 
R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea organizarii Festivalului “ARLEKIN”, editia a XI-a, cu ocazia Zilei 
Internationale a Copilului, ce se va desfasura la Bacau, in perioada 01 – 04 iunie 

2006, cu finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind 
Consiliul Local al Municipiului Bacau in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al 

Judetului Bacau, Palatul Copiilor, Liceul de Arta “George Apostu”, Teatrul 
Municipal Bacau si alte Cluburi si Asociatii culturale din Bacau 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU       

    Avand in vedere: 
                    -   Prevederile Legii nr. 379/2005, privind aprobarea bugetului de stat pe 
anul 2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                    - Referatul nr. 19792/19.05.2006 a Serviciului Cabinet Primar; 

   -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;  
                   In baza dispozitiilor art. 38(2), lit. “p” si art. 46(1) si (3) din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

    ART. 1 – Se aproba organizarea Festivalului “ARLEKIN”, editia a XI-a, 
cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, ce se va desfasura la Bacau, in perioada 01 
– 04 iunie 2006, organizatori fiind Consiliul Local al Municipiului Bacau, in 
parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau, Palatul Copiilor, Liceul de 
Arta “George Apostu”, Teatrul Municipal “Bacovia” si alte Cluburi si Asociatii din 
Bacau. 
  ART. 2 –  Bugetul de cheltuieli al Festivalului este in suma de 122.400 
RON, care va fi suportat dupa cum urmeaza : 
  - din bugetul local    = 120.000 RON ; 
  - din sponsorizari la bugetul local =     2.400 RON.   
  ART. 3 – Se aproba Programul Festivalului « ARLEKIN » 2006, 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare si se imputerniceste 
Primarul Municipiului Bacau sa controleze modul de respectare al acestuia si sa 
asigure desfasurarea actiunii in bune conditiuni.  
  ART. 4 – Politia Primariei Municipiului Bacau, are obligatia ca, pe toata 
perioada de desfasurare a Festivalului « ARLEKIN », sa asigure ordinea si linistea 
publica. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 
 

ING. ROMEO STAVARACHE 
 
IGH/IM 
ds. V/A5        



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
DIRECTIA  ECONOMICA 
CABINET PRIMAR 
 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru avizarea proiectului de hotarare privind aprobarea organizarii 
Festivalului “ARLEKIN”, editia a XI-a, cu ocazia Zilei Internationale a 

Copilului, ce se va desfasura la Bacau, in perioada 01 – 04 iunie 2006, cu 
finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind 

Consiliul Local al Municipiului Bacau in parteneriat cu Inspectoratul 
Scolar al Judetului Bacau, Palatul Copiilor, Liceul de Arta “George 

Apostu”, Teatrul Municipal Bacau si alte Cluburi si Asociatii culturale din 
Bacau 
 
 
 

  Analizand proiectul de hotarare si documentatia anexata, constatam 
ca organizarea acestei actiuni in Municipiul Bacau de catre Consiliul Local in 
parteneriat cu alte institutii de cultura, este oportuna si benefica pentru copii si 
tineret. 
  Consideram ca si finantarea partiala de la bugetul local se justifica, 
urmand sa se asigure decontarea.   
  Avizam favorabil proiectul de hotarare. 
 
 

VICEPRIMAR, 
 

ING. NICOLAE ONICA 
 
 
 

 
      DIRECTIA ECONOMICA         REFERENT,  
 
 
                         EC.  SORINA GENES           ION TOMESCU 
 
 
 
 



 
 

APROB  
PRIMAR 

ROMEO STAVARACHE 
 
 
 
 

Festivalul Arlekin 
„de nota 10 + 1” 

 
Program 

 
Joi 1 iunie 

 
Locatia - Primaria municipiului Bacau 

 
Ora 11.00. „Parada copiilor, majoretelor si artistilor festivalului”, ,„Investirea 
primarului copiilor”, Constituirea detasamentului „Politia copiilor”, „EU si 
Uniunea Europeana - derularea mash-ului de circa 200 m.p. cu însemnele 
Uniunii Europene, pe frontonul primariei  
 

Locatia - Platoul de la 
Catedrala Ortodoxa 

 
Ora 11.45. „Micii Shaolini”, demonstratie arte martiale - S.O.S. 
Ora 12.15. „Arlekinul zburator”. Saltul cu parasuta a mascotei festivalului 
Ora 12.30. Recital extraordinar – Animal X 
Ora 13.30. Spectacol oferit de scoli si gradinite  

20 min. Alecu Russo 
20 min. Parada costumelor – premii 
20 min. Minirecital Oana Ojogel, grupul de copii de la Centrul 

„Ghiocelul” 
Ora 15.30 „Bobocel de la Bacau”, spectacol folcloric  
Ora 16.15. Gala Micului Actor – clubul de actorie SMART 
Ora 17.00. Autentic  
Ora 17.30. Recitaluri: S.O.S.,  Akcent, Ana Lesko, Heaven, Demo, D la Vegas  
Ora 21.30. „Foc încrucisat” - spectacol de focuri de artificii 
 

 
 



Vineri 2 iunie 
 

 
Ora 09.30. Beach-volley - deschiderea concursului - Insula de Agrement 
Ora 10.00. „EU  vreau…!” Întîlnire între Consiliul Local al copiilor si primarul 
Romeo Stavarache, la primaria Bacau. Briefing de presa 
Ora 11.00. Inaugurare loc de joaca, Parcul „Spicul” 
Ora 11.00. „EU adopt un prieten verde”- campanie de protectie a mediului, 
parcul de lînga Palatul Administrativ „10 metri de dorinte…Bacau - oras 
verde” mesajele copiilor bacauani – Clubul „Veniti cu Noi” 
Ora 11.00. „Extemporal la viitor” Avangarda XXII, statuia lui George Bacovia 
Ora 11.30. „Soarele copilariei”, editia a II-a, expozitie de pictura pe panouri, 
Parcul Trandafirilor 

 
Locatia – platoul de la 

Catedrala Ortodoxa 
 
Ora 12.00. Demonstratii sportive si de îndemînare – Palatul Copiilor, Clubul 
Letea 
Ora 14.00. PROBE 
Ora 16.00. „Bobocel de la Bacau”, spectacol folcloric – partea I 
Ora 16.45. Gala Micului Actor – clubul de actorie SMART 
Ora 17.15. „Bobocel de la Bacau”, spectacol folcloric – partea a II-a 
Ora 18.00. Recitaluri: HI-Q, TNT, Rustic, Fly Project, Activ, Martial Art Show  
 

 
Sîmbata 3 iunie 

 
 
Ora 10.00. Tîrgul de jucarii „Pinocchio”, hotel Decebal 
Ora 10.00 „Crosul olimpic” - Startul de la statuia lui Stefan cel Mare 
Ora 11.00 „EU îmi iau acasa un prieten” – campanie de adoptie a cateilor 
comunitari, „Prietenii fideli”, parada animalelor de casa, în colaborare cu 
clinica veterinara „Nas rece, inima calda” – platoul de lînga Catedrala Ortodoxa  
Ora 17.00 „În chiosc…fanfara cînta”  – Parcul Trandafirilor 

 
Locatia – scena de la 

statuia lui Stefan cel Mare 
 
Ora 09.30. „Panseluta de ciocolata”, concurs de interpretare, prescolari 
Ora 10.30. „Clipa de muzica” – elevii de la Palatul Copiilor  
Ora 12.00. „Tara prieteniei”, spectacol oferit de Trupa Neghinita 
Ora 13.00. „Gala Micului Actor” – clubul de actorie SMART 



Ora 14.00. Majorete, dans modern, S.O.S. 
Ora 18.00. „Liber la muzica”, concurs de interpretare ATOMIC + SMART 
 

Locatia – scena din 
cartierul Aviatori 

 
Ora 17.00. Dansuri populare - Ansamblul „Ciobanasul” 
Ora 17.45. „Clovnii si spiridusii” – Trupa Neghinita 
Ora 18.30. „Pui de cîntec romanesc” 
Ora 19.15. Spectacol de divertisment oferit de S.O.S. 
 
 

 
Duminica 4 iunie 

 
„Ziua premiantilor” 

 
Locatia – scena de la 

statuia lui Stefan cel Mare 
 
Ora 10.00. „Premierea Cîstigatorilor” la cea de-a XI-a editie a Festivalului 
Arlekin, Gala laureatilor la concursurile „Gala micului Actor”, „Bobocel de la 
Bacau”, „Panseluta de ciocolata”, „Clipa de muzica”  
                    Intonarea imnului olimpic 
Ora 12.00. „În chiosc…fanfara cînta”, Parcul Trandafirilor 
Ora 13.00. Decernarea Trofeului  Arlekin 
 

 
Întocmit 

referent cabinet primar 
Ionut Tomescu 

 
 

- De introdus Remix (30 minute) 
- Teatrul de Animatie 2 reprezentatii plus Ziua portilor deschise duminica 
- de adus statie Teatrul de Animatie sîmbata si duminica 
- 30-45 min. Casa de Cultura 
 
 
 
 
 
 



 
ARLEKIN 2006  
„de nota 10+1” 

 
 

Actiuni incluse în Festival 
 

 
1. „Politia copiilor” – detasament format din 20 de copii, ehipati cu 

uniforme, veste si ustensile specifice 
2.  „EU si Uniunea  Europeana” – derularea unui mash de circa 150 mp pe 

frontonul primariei cu mesajul copiilor din Bacau 
3. „Parada copiilor, majoretelor si artistilor” 
4. „Lansarea baloanelor cu heliu”, la festivitatea de deschidere 
5. „Gala micului actor” – clubul SMART 
6. „Arlekinul zburator” - Saltul cu parasuta a mascotei 
7. „Sa crestem sanatosi”, concursuri sportive – street-ball, beach-voley, 

fotbal, trasul de funie 
8. „Clipa de muzica”, spectacol oferit de Palatul Copiilor 
9. „Parada motociclistilor” 
10.  Desemnarea Primarului copiilor si consiliul copiilor  
11. „Panseluta de ciocolata”, concurs de muzica usoara, prescolari 
12. „EU adopt un prieten verde”, campanie de protectie a mediului, 
13. „Cei mai buni prieteni” - parada animalelor de casa 
14. „EU îmi iau acasa un prieten”, campanie de adoptie a cateilor 

comunitari 
15.  „Crosul olimpic”, premii 
16. Festivalul „Bobocel de la Bacau”, spectacol folcloric 
17. „EU si bucatica mea de creta”, desene pe asfalt, concurs 
18. Demonstratii diverse - judo, karate, rachetomodele etc. 
19. Inaugurare loc de joaca – Parcul Spicul 
20. „În chiosc…fanfara cînta”, inaugurare chiosc Parcul Trandafirilor 
21. „EU, Bacaul”, concurs de creatie site-uri, premii 
22. „Sanitarii priceputi”, campanie de acordare a primului ajutor 
23.  Spectacol în cartierul Aviatori, program 3 ore, sîmbata 
24. „Ziua premiantilor”, duminica, premierea cîstigatorilor 
25. „Desenam, ne jucam, circulatie învatam”, colaborare cu Politia Rutiera 
26. „EU vreau…!”, întîlnire primar – consiliul copiilor 
27. „Parada costumelor din Festival” 
28. Trofeul „Arlekin” 
29. „Liber la muzica”, scena libera pentru concurs de muzica, sponsorizat de 

SMART si Atomic TV 



30. „STOP, accidentelor rutiere – viata are prioritate”, activitati cu 
tematica rutiera, Scoala A.I. Cuza, colaborator scms. Dorin Roman 

31. „Recitaluri de TOP” -  TNT, HI Q, Animal X, Fly Project, Akcent, 
Activ, Demmo, Rustic, D la Vegas, Heaven, Ana Lesko 

32. „Foc încrucisat” – spectacol de focuri de artificii 
33. „AMICII”, actiune si expozitie cu lucrari ale copiilor cl.2B sc.Spiru 

Haret si caminul…., 
34. „Soarele copilariei”, editia a II-a, expozitie de pictura pe panouri 

 
 
 

Întocmit 
Referent cabinet primar 

Ionut Tomescu 
 
 
 
Bugetul Festivalului ARLEKIN – 2006 
 
 
Palatul copiilor 2.500RON 
Clubul SMART 2.500 RON 
Ansamblul Ciobanasul 2.000 RON 
Avangarda XXII 2.000 RON 
Asociatia S.O.S. 2.000 RON 
Asociatia Floricica 3.000 RON 
Premii acordate 5.000 RON 
Art foto film 2.000 RON 
Concursul Panseluta de Ciocolata 1.500 RON 
Fundatia Neghinita – 1.000 RON 
Prestatii artistice 41.000 RON 
Transport 6.500 RON 
Servicii hoteliere 7.400 RON 
Echipament scenotehnica 14.500 RON 
Promovare Atomic TV 3.500 RON 
Cheltuieli de organizare 2.000 RON 
Focuri de artificii 4.000 RON 
Tiparituri diverse, insigne, 
stegulete, baloane, rezerva 20.000 RON 
 
Total 122.400 RON  
 
 



ROMANIA 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 
SERVICIUL CABINET PRIMAR 
Nr…………….. 
 

 
APROB 

PRIMAR 
ROMEO STAVARACHE 

 
 
 

Referat 
 
 
 

 
Subsemnatul Tomescu Ion, referent cabinet primar, va rog sa aprobati 

alocarea sumei de 110.000 RON, în vederea organizarii celei de-a XI-a editii a 
Festivalului „Arlekin”, în perioada 1- 4 iunie 2006. Actiunea va fi organizata de 
catre Primaria Municipiului Bacau, în colaborare cu Palatul Copiilor, 
Inspectoratul Scolar Judetean, Liceul de Arta „G. Apostu”, Cenaclul 
„Avangarda XX, Teatrul Bacovia, Clubul de dans „Autentic”, Clubul de turism 
si ecologie „Veniti cu Noi”, Clubul de actorie SMART, Asociatia culturala 
„Floricica” si altii. 

  
 
 
19.05. 2006 
 


