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În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor desfășurată în data de 6 
iunie 2022, au fost analizate următoarele contestații la Procesul Verbal nr. 
14730/26.05.2022 al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice și de 
tineret:  
 

1. Embargo Fest 2022, ediția Back to the Roots - Asociația Culturală 
Embargo, înregistrat sub nr. 13048/16.05.2022; 

2.  AnimaDOK – Asociația Documentor, înregistrat sub nr. 13134/16.05.2022; 
3. Asociația Documentor – contestă procesul de selecție pe capitolul T VIII. 
4. Central European Film Festival Timișoara -  Asociația EURO FEST 

București – înregistrat sub nr. 13299/16.05.2022; 
5. Salonul internațional de invenții și inovații Traian Vuia, respectiv 

Expoziția culturii bănățene – Asociația Societatea inventatorilor din Banat, înregistrat 
sub nr. 12722/12.05.2022; 

6.  Underground Light 0.1 – Casa Studenților Timișoara, înregistrat sub nr. 
13145/16.05.2022; 

7. Festivalul Nica Iancu Iancovici – Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Colinele Recaș, înregistrat sub nr. 13196/16.05.2022; 

8. Zestrea Gastronomică Bănățeană – Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Timișoara, înregistrat sub nr. 13197/16.05.2022; 

9. Produs în Banat – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zurobara a 
Județului Timiș, înregistrat sub nr. 13198/16.05.2022; 

10.Teatru în curtea ta – Asociația Solidart, înregistrat sub nr. 13045/16.05.2022; 
11. AtelierTM23 – Asociația HOINART - înregistrat sub nr. 13132/16.05.2022; 
12. Festivalul din Livadă – Asociația Culturală ARTEFACTUM, înregistrat sub 

nr. 13132/16.05.2022; 
13. Scena Culturală Digitală Multimedia a Județului Timiș - Asociația EuroPro 

pentru Societatea Civilă, Democrație și Drepturile cetățeanului, înregistrat sub nr. 
12814/12.05.2022; 

14. Gărâna Jazz Festival, respectiv Timișoara Jazz Festival - Fundația 
Culturală Jazz Banat, înregistrat sub nr. 12220/09.05.2022; 

15. Proiect de dezvoltare pentru instructori de dezbateri, Asociația Cluburilor 
de Dezbateri din Vest, înregistrat sub nr. 13278/09.05.2022; 

 
 

 
În urma analizării dosarelor, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis 

următoarele:  
 



1. Embargo Fest 2022, ediția Back to the Roots - Asociația Culturală 
Embargo - 85 puncte, comisia mențiune punctajul și finanțarea acordată de 
comisia evaluatoare, făcând următoarea precizare:  

 
Conform Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 
proiectelor cultural-artistice și de tineret pe anul 2022, în județul Timiș, aprobat prin  
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 113/21.04.2022, categoria de proiect pentru 
care ați optat dvs. este aceea de program cultural, definit ca un „ansamblul de 
proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte și acțiuni culturale, subsumat 
unei teme/concepții, realizat pe durata unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă 
unul sau mai multe bunuri culturale. (exemplu: evenimente culturale de mare anvergură 
precum festivaluri, târguri sau expoziții internaționale pe minim două zile)”. Conform 
Ghidului, „Solicitantul finanțării va încadra singur proiectul într-una dintre categorii, în 
funcție de caracteristicile acestuia și de suma solicitată”. Mai mult decât atât, conform 
Ghidului, caracteristicile finanțării nerambursabile pentru anul 2022: 
 

Caracteristicile 
finanțării 
nerambursabile 

Acțiune 
culturală 

 
 

Proiect cultural Program 
cultural 

 
 

Program cultural 
în cadrul 

proiectului 
Capitală 

Europeană a 
Culturii 

Valoarea maximă a                 
solicitării        

30.000 lei 
            

 
 

100.000 lei 
                                                                  

300.000 
lei 
  

500.000 lei 
 

Contribuția proprie a 
solicitantului  

minim 10%  minim 15% minim 
20% 

minim 30% 

Așa cum rezultă din tabelul de mai sus, la categoria „program cultural” puteați solicita 
o sumă de maxim 300.000 lei. Acest fapt însă nu presupune și alocarea de către 
instituția  finanțatoare a sumei maxime solicitate. Comisia de soluționare a contestațiilor 
menține punctajul și finanțarea acordată de comisia evaluatoare. 

2. AnimaDOK – Asociația Documentor, 72 puncte, comisia menține punctajul și 
finanțarea acordată de comisia evaluatoare; 

3. Asociația Documentor – cu privire la contestația dvs. referitoare la întregul 
proces de selecție pentru proiectele cuprinse în capitolul T VIII al TimCultura, 
facem următoarea precizare:  

Consiliul Județean Timiș și-a asumat spijinul în vederea susținerii proiectului „Capitală 
Europeană a Culturii”, în acest sens adoptând Hotărârea CJT nr. 168/30.09.2015 
privind susținerea financiară de către Județul Timiș pentru perioada 2017-2022 a 
proiectului „Capitală Europeană a Culturii”. Începând cu anul 2018 în cadrul Agendei 
culturale a fost inclus un capitol distinct dedicat proiectului Timișoara 2021 – Capitală 
Europeană a Culturii, pe care, initial, a aplicat doar Asociația Timișoara 2021 Capitală 
Europeană a Culturii. Ulterior, deoarece sub umbrela Programului Timișoara 2021 – 
Capitală Europeană a Culturii se derulau și alte proiecte finanțate de Consiliul Județean 
Timiș, în anul 2021 s-a decis solicitarea din partea Asociației Timișoara 2021 Capitală 
Europeană a Culturii a unei asumări cu privire la proiectele derulate sub umbrela 
programului, pentru ca suma alocată lor să poată fi cumulată sumei totale asumate de 
C.J.T. pentru acest demers. Asumarea de către Asociația Timișoara 2021 Capitală 
Europeană a Culturii a fost solicitată și în acest an prin adresa nr. 7678/23.03.2022. Ca 
atare, pe Capitolul T VIII din TimCultura nu sunt finanțate decât proiectele care au girul 



Asociației ca fiind proiecte sub umbrela programului, și proiecte care sunt deja cuprinse 
în BidBook și au solicitat finanțare de la Consiliul Județean Timiș.  

4. Central European Film Festival Timișoara -  Asociația EURO FEST 
București – 70 puncte, proiectul este înregistrat sub nr. 13299/16.05.2022. 
Având în vedere punctajul obținut, proiectul nu beneficiază de finanțare, 
aflându-se sub limita punctajului de la care în acest an s-a obținut finanțare. 
Cât privește semnăturile electronice, considerăm că pe proiect există o 
singură semnătură electronică, aceea a președintelui asociației, d-na Victoria 
Cociaș, celelalte semnături fiind scanări după semnăturile olografe.  

5. Salonul internațional de invenții și inovații Traian Vuia, respectiv 
Expoziția culturii bănățene – Asociația Societatea inventatorilor din Banat - 
70 puncte, comisia menține punctajul acordat de comisia evaluatoare; 

6. Underground Light 0.1 – Casa Stundeților Timișoara -  72 puncte, comisia 
menține punctajul acordat de comisia evaluatoare; 

7. Festivalul Nica Iancu Iancovici – Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Colinele Recaș, 73 puncte, comisia menține punctajul acordat de comisia 
evaluatoare; 

8. Zestrea Gastronomică Bănățeană – Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Timișoara - 73 puncte, comisia menține punctajul acordat de comisia 
evaluatoare; 

9. Produs în Banat – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zurobara a 
Județului Timiș - 73 puncte, comisia menține punctajul acordat de comisia 
evaluatoare; 

10.  Teatru în curtea ta – Asociația Solidart - 73 puncte, comisia menține 
punctajul acordat de comisia evaluatoare; 

11.  AtelierTM23 – Asociația HOINART - 72 puncte, comisia menține punctajul 
acordat de comisia evaluatoare; 

12.  Festivalul din Livadă – Asociația Culturală ARTEFACTUM - 70 puncte, 
comisia menține punctajul acordat de comisia evaluatoare; 

13.  Scena Culturală Digitală Multimedia a Județului Timiș - Asociația 
EuroPro pentru Societatea Civilă, Democrație și Drepturile cetățeanului - 73 
puncte, comisia menține punctajul acordat de comisia evaluatoare; 

14. Gărâna Jazz Festival, respectiv Timișoara Jazz Festival - Fundația 
Culturală Jazz Banat - comisia menține punctajul acordat și finanțarea alocată 
de comisia evaluatoare; 

15.  Proiect de dezvoltare pentru instructori de dezbateri, Asociația Cluburilor 
de Dezbateri din Vest – Comisia a analizat proiectul și a acordat 65 de 
puncte. Având în vedere punctajul obținut, proiectul nu beneficiază de 
finanțare, aflându-se sub limita punctajului de la care în acest an s-a obținut 
finanțare.  

 
    Comisia de soluționare a contestațiilor: 
                                                                                      
     Viorel COIFAN - Președinte                          

     Adrian SCOROBETE - membru                                             

     Maria HADIJI - membru                               
 
 


