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Raport anual
aprilie–decembrie 2021

Introducere

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara este un serviciu public de interes local, aflat
în subordinea Consiliului Local Timișoara. A luat ființă în aprilie 2021, în baza Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84/16.03.2021. De la data constituirii sale,
Centrul de Proiecte a reușit să pună în aplicare cadrul legal pentru derularea finanțărilor
nerambursabile asumate în Regulamentul de Organizare și Funcționare, într-o perioadă
extrem de scurtă, aflată totodată sub auspiciile situației pandemice. Întregul efort a fost
realizat de o echipă restrânsă numeric, de la o primă poziție asumată, cea de director, la
alte 13 posturi care au completat organigrama până la finalul anului 2021.

Centrul de Proiecte în 2021

16 martie
Înființarea Centrului de Proiecte

10 mai
Ocuparea prin concurs a postului de director al Centrului de Proiecte

26 mai
Lansarea Apelului 1/2021 Cultură

26 mai � 24 iunie
Perioada de aplicare pentru Apelul 1/2021 Cultură

16 iunie
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Lansarea Apelului 2/2021 Cultură

16�30 iunie
Perioada de aplicare pentru Apelul 2/2021 Cultură

22 iunie
Lansarea Apelului 3/2021 Cultură

22�23 iunie
Stabilirea ordinii de analiză, completări și evaluare pentru Apelul 3/2021 Cultură

24 iunie � 23 iulie
Evaluarea și selecția proiectelor din cadrul Apelului 3/2021 Cultură

26 iunie � 30 iulie
Evaluarea și selecția proiectelor înscrise în Apelul 1/2021 Cultură

1�27 iulie
Evaluarea și selecția proiectelor înscrise în Apelul 2/2021 Cultură

Iulie
Ocuparea prin concurs a 5 posturi: contabil-șef; economist; consilier juridic; expert relații
publice și comunicare; expert programe și proiecte; inspector de specialitate programe și
proiecte

15 iulie � 16 august
Contractarea proiectelor din cadrul Apelului 3/2021 Cultură

23 iulie
Anunțarea proiectelor câștigătoare la Apel 1/2021 Cultură

1 august � 20 noiembrie
Derularea și monitorizarea proiectelor finanțate prin Apelul 1/2021 Cultură

2�4 august
Contractarea proiectelor câștigătoare la Apelul 2/2021 Cultură

13 august
Lansarea Apelului 4/2021 Sport

13�30 august
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Perioada de aplicare pentru Apelul 4/2021 Sport

20 august
Lansarea Apelului 5/2021 Tineret

20 august � 6 septembrie
Perioada de aplicare pentru Apelul 5/2021 Tineret

9 septembrie
Primirea în folosințã gratuitã MultipleXity � Centrul pentru artã, tehnologie și experiment și
a spațiilor adiacente, panã la data de 31.12.2021, în vederea realizãrii de proiecte culturale

31 august � 17 septembrie
Evaluarea și selecția proiectelor înscrise în Apelul 4/2021 Sport

7�24 septembrie
Evaluarea și selecția proiectelor înscrise în Apelul 5/2021 Tineret

20�24 septembrie
Contractarea proiectelor din cadrul Apelului 4/2021 Sport

25 septembrie � 30 noiembrie
Derularea și monitorizare proiectelor câștigătoare la Apelul 5/2021 Tineret

27 septembrie � 1 octombrie
Contractarea proiectelor din cadrul Apelului 5/2021 Tineret

29 septembrie
Ocuparea prin concurs a 5 posturi: inspector de specialitate programe și proiecte;
inspector de specialitate parteneriate și proiecte; expert management infrastructură;
expert comunicare; expert design

30 septembrie
Lansarea apelului pentru formarea Echipei Curatoriale Timișoara 2023

1 noiembrie
Constituirea Echipei Curatoriale Timișoara 2023

5�20 noiembrie
Derularea și monitorizare proiectelor câștigătoare la Apelul 2/2021 Cultură

20 noiembrie � 30 decembrie
Raportarea și decontarea proiectelor finanțate prin Apelul 1/2021 Cultură
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20 noiembrie � 30 decembrie
Raportarea și decontarea proiectelor finanțate prin Apelul 2/2021 Cultură

20 noiembrie � 30 decembrie
Raportarea și decontarea proiectelor finanțate prin Apelul 3/2021 Cultură

30  noiembrie � 30 decembrie
Raportarea și decontarea proiectelor finanțate prin Apelul 4/2021 Sport

30 noiembrie � 30 decembrie
Raportarea și decontarea proiectelor finanțate prin Apelul 5/2021 Tineret

13 decembrie
Ocuparea prin concurs a 2 posturi: inspector specialitate financiar-contabilitate și
inspector specialitate resurse umane

16 decembrie
Prelungirea contractului de comodat pentru MultipleXity � Centrul pentru artã, tehnologie
și experiment și a spațiilor adiacente, pană la data de 01.07.2022

Apeluri de proiecte lansate în 2021

Principiile care au stat la baza finanțărilor nerambursabile

Finanţările nerambursabile pentru acțiuni, proiecte și programe culturale; proiecte
sportive; proiecte de/pentru tineret s-au acordat  în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.

Centrul de Proiecte a asigurat transparența cadrului și a mecanismului de finanțare
nerambursabilă. A pus la dispoziția aplicanților documentele necesare procesului de
aplicare și decontare, oferind un tratament egal tuturor beneficiarilor finanțărilor
nerambursabile. De la acțiuni, proiecte și programe aflate la debut (ex.: programul West
Village Festival dezvoltat de Asociația Culturală Bipolar sau proiectul Colonii din afara
lumii / Off World Colonies, al Asociației Foc și Pară ș.a.) la acțiuni, proiecte și programe
care s-au făcut deja cunoscute în peisajul comunității timișorene (ex.: Festivalul
Timorgelfest, Festivalul PLAI, Festivalul Simultan etc.).

Libera concurență a oferit posibilitatea aplicanților din mai multe orașe să depună proiecte
de care să beneficieze comunitatea timișoreană (ex.: organizații din București � Asociația
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Euro Fest, Centrul Dialectic, Institutul Prezentului, Asociația Atelierul Wood Be Nice,
Asociația Animest, Asociația Centrul Cultural pentru Imagine și Sunet; Asociația Culturală
Play din Sibiu, Asociația OWPN Academy din Târgu Mureș, Asociația Smart Med din
Brașov ș.a.).

Caracterul multietnic, multi- și intercultural al orașului s-a reflectat în diversitatea ofertelor
depuse (ex.: Zilele Culturii Maghiare � Asociația Bastion Varbastya; CaféKultour.
Săptămâna cafenelelor – Societatea Culturală Româno-Germană Timișoara și Centrul
Cultural German Timișoara).

Mecanismul de finanțare

Pentru mecanismul de acordare a finanțărilor nerambursabile s-a asigurat un cadru
transparent prin comunicarea publică a întregului proces. Anunțul apelului deschis a fost
urmat de depunerea online a ofertelor culturale, sportive sau de tineret prin completarea
unui formular online, pus la dispoziție pe pagina Centrului de Proiecte:
beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.

Finanțarea nerambursabilă a ofertelor depuse s-a aprobat de autoritatea finanțatoare
pentru întreaga perioadă de desfășurare a acestora. Finanțarea nerambursabilă s-a
acordat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor eligibile ale ofertei depuse, în baza unui
contract de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanțatoare și beneficiarii
de finanțări nerambursabile. Rata minimă de co-finanțare s-a aplicat la valoarea totală a
bugetului ofertei depuse, respectiv la valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare
realizării ofertei, diferențiat în funcție de tipul ofertei depuse. Acordarea de finanțări
nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanţare.

Finanțările nerambursabile s-au acordat în tranșe, prin virament bancar, pe baza facturii
emise de beneficiar pentru fiecare tranșă. Cuantumul și eșalonarea tranșelor s-a făcut în
baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de realizare ale proiectului, raportate la
costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în oferta
evaluată. Graficul de finanțare s-a constituit ca anexă, parte integrantă din contractul de
finanțare.

Prima tranșă s-a acordat în maximum 15 zile de la semnarea contractului de finanțare de
către ambele părți. Următoarele tranșe s-au acordat în baza documentelor justificative
privind tranșa anterioară, însoțite de raportul narativ intermediar, prezentate de
beneficiarul finanțării nerambursabile. Ultima tranșă a respectat procentul minim de 15%
din totalul finanțării.
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Evaluarea proiectelor

Evaluarea proiectelor a fost realizată de una sau mai multe comisii, în funcție de specificul
apelului, constituită(-e) din experți independenți care au analizat în mod individual fiecare
ofertă depusă și au notat-o conform criteriilor și grilei specifice de evaluare și a pragurilor
stabilite pentru punctaj.

Au fost selectate pentru finanțare nerambursabilă ofertele culturale cu punctaj obținut de
minim 70 puncte, din punctajul maxim de 100 puncte. Selecția a constat în ierarhizarea
ofertelor culturale pe baza punctajelor obținute, în conformitate cu procedura și criteriile
valorice și organizaționale stabilite în anunțurile apelurilor de finanțare. Apelul 3/2021
Cultură RESTART a dispus de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității
finanțatoare, formată din 5 specialiști cu experiență relevantă în acțiunea Uniunii
Europene privind Capitalele Europene ale Culturii, numiți prin decizie a directorului
autorității finanțatoare, care au analizat, evaluat și selectat ofertele culturale depuse.
Proiectele depuse de către structurile sportive care au fost selectate s-au supus pragului
de 60 de puncte minim din cele 100, iar cele de/pentru tineret au întrunit minim 65 de
puncte din 100.

Apelul 1/2021 Cultură
Programul general de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului
Timișoara pentru acțiuni, proiecte și programe culturale

Apelul 1/2021 Cultură a încurajat comunitatea să dezvolte noi abordări artistice, să
dezvolte și să fidelizeze noi categorii de public, a deschis noi spații spre comunitate prin
acte culturale inedite, a consolidat capacitatea sectorului cultural.

Buget disponibil: 3.000.000 lei distribuit pe cele 5 arii tematice și un fond de contestații
Arte vizuale, artă digitală și noile media: 800.000 lei
Artele spectacolului: 675.000 lei
Promovarea culturii scrise: 425.000 lei
Patrimoniu cultural: 425.000 lei
Educație în și prin cultură, intervenție culturală, rezidențe: 425.000 lei
Fond de contestații: 250.000 lei

Oferte culturale înscrise: 99
Arte vizuale, artă digitală și noile media: 41
Artele spectacolului: 22
Promovarea culturii scrise: 6
Patrimoniu cultural: 6
Educație în și prin cultură, intervenție culturală, rezidențe: 24
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Contestații depuse: 27, din care 3 admise

Oferte contractate: 40, cu 34 de beneficiari (unele
Arte vizuale: 11
Artele spectacolului: 9
Cultură scrisă: 5
Educație: 12
Patrimoniu: 3
dintre care:
Acțiuni: 5
Proiecte: 31 (din care 1 reziliat)
Programe: 6 (din care 1 retras)

Buget total contractat: 2.847.639 lei
Buget total executat: 2.748.751 lei

Apelul 2/2021 Cultură
Programul cultural prioritar general al Municipiului Timișoara � Proiecte strategice și
evenimente de anvergură

Prin programul cultural prioritar general au fost derulate programele considerate
evenimente de anvergură sau care au adresat nevoi prioritare ale ecosistemului cultural
local. Excelența artistică, impactul dovedit în timp al ofertei culturale, efectele sociale,
economice, implicarea cetățenilor la viața culturală și dezvoltarea capacității
organizaționale a sectorului cultural timișorean au fost categoriile de argumente care au
definit compoziția acestui program. Proiectele selectate pentru a constitui programul
cultural prioritar general au avut valoare de referință pentru viața culturală a orașului.

Buget disponibil: 2.000.000 lei
Oferte culturale înscrise: 28
Oferte care au obținut finanțare: 11
Contestații depuse: 7 din care 1 admisă
Oferte culturale contractate: 11

Buget total contractat: 1.972.375 lei
Buget total executat: 1.863.776 lei

Apelul 3/2021 Cultură
Programul cultural prioritar TM2023 RESTART

TM2023 RESTART a avut ca scop reenergizarea și derularea flexibilă a Programului
Cultural pentru anul 2021, în raport cu principiile, valorile și liniile directoare ale
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conceptului din dosarul de candidatură, printr-o alocare financiară de la bugetul local
bazată pe o selecție calitativă și pragmatică a proiectelor culturale care au fost dezvoltate
până în prezent.

Astfel, conceptul dosarului de candidatură propune abordarea problemei crizei de valori
împărtășite de toți europenii, fapt ce impune ”restaurarea artei dialogului și a unei atitudini
constructive și critice, pentru a crea Europa la care visăm”. Cele mai importante elemente
ale impactului titlului de Capitală Europeană a Culturii în Timișoara sunt extinderea
dimensiunii europene a orașului, participarea sporită a cetățenilor în activități culturale și
implicarea grupurilor marginalizate și vulnerabile, precum și o economie mai bine
conectată la viața culturală și democratică a orașului.

În termeni de dezvoltare urbană, dosarul de candidatură se concentrează pe oameni,
respectiv operatori culturali și creativi, public și factori de luare a deciziilor și formulare a
politicilor, care vor fi, în același timp, cei sensibilizați, dar și cei care vor produce
schimbarea, atât în perioada dezvoltării Programului Cultural și în anul deținerii titlului, cât
și ulterior.

Buget disponibil: 4.000.000 lei
Oferte culturale înscrise: 30
Contestații depuse: 0
Oferte culturale contractate: 30

Buget total contractat: 3.282.877 lei
Buget total executat: 2.965.640 lei

Echipa Curatorială Timișoara 2023

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara și-a asumat atât obiectivul de a
asigura cadrul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru derularea
flexibilă în anul 2021 a programului cultural „Timișoara 2023 � Capitală Europeană a
Culturii”, cât și obiectivul consolidării programului cultural în perspectiva dezvoltării
acestuia până în 2023, în raport cu conceptul și direcțiile strategice din dosarul de
candidatură.

În acest sens, Echipa Curatorială Timișoara 2023 este responsabilă de coerența
artistică și coordonarea strategică a Programului Cultural „Timișoara 2023 �
Capitală Europeană a Culturii”, din partea Primăriei Municipiului Timișoara.
Cei 7 membri ai ei au misiunea de a se îngriji de coerența artistică și coordonarea
strategică a Programului Cultural „Timișoara 2023 � Capitală Europeană a Culturii”.
Prin strategiile și principiile din dosarul de candidatură, această echipă are sarcina
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de a ajuta la punerea în mișcare a resurselor locale, a creativității și a inventivității
timișorenilor.

Transparență în procesul de selecție
Centrul de Proiecte Timișoara a lansat în toamna 2021 un apel de candidaturi
pentru formarea Echipei Curatoriale Timișoara 2023. Au aplicat 70 de candidați
dintre care 19 au fost preselectați pe baza unei grile de punctare a aplicațiilor online
și ulterior au fost intervievați individual. După calcularea mediei aritmetice între
punctajul obținut prin aplicația online și la interviu, au fost anunțați cei 7 finaliști:
Oana Boca-Stănescu – expertă în strategii de comunicare şi marketing; Teodora
Borghoff – expertă relații comunitare și incluziune socială; Corina Bucea – expertă
educaţie şi mediere culturală; Matevž Čelik – curatorul Teritoriului „Conexiuni”;
Cosmina Goagea – curatoarea Teritoriului „Locuri”; Corina Oprea – curatoarea
Teritoriului „Oameni”; Silviu Scrob – expert în managementul producţiei culturale.
Întregul proces de evaluare, notare și intervievare a candidaților a fost făcut de
către o comisie de selecție formată din experți independenți.

Deschidere către comunitate
Echipa Curatorială Timișoara 2023 s-a constituit oficial și și-a început activitatea pe
1 noiembrie 2021.

În toți acești ani, în prim-plan au fost atmosfera generală de frustrare din partea
operatorilor culturali și, din punctul meu subiectiv de vedere, căderea în uitare a
sloganului „Luminează orașul prin tine”. Întâlnirea cu operatorii culturali a adus multe
surprize plăcute: evenimente care în spațiul public păreau disparate s-au dovedit a
fi parte a unor procese care au ținut în viață liniile unor programe din dosarul de
candidatură. � Teodora Borghoff, în Observator cultural

În perioada noiembrie–decembrie 2021, Echipa Curatorială Timișoara 2023 a
desfășurat o serie de întâlniri cu operatorii culturali menționați ca gazde în dosarul
de candidatură din 2016. Scopul acestor întâlniri a fost acela de a face o analiză a
stadiului de implementare a Programului Cultural, așa cum a fost el propus în
Dosarul de Candidatură și de a actualiza proiectele prezentate în Dosarul de
Candidatură, luând în considerare perspectiva temporală și efectele pandemiei
asupra scenei culturale locale. A rezultat un Raport de Analiză care a fost transmis,
ca document de lucru intern, Primăriei Municipiului Timișoara, Consiliului Local
Timiș, Ministerului Culturii și Comisiei Europene.
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Apelul 4/2021 Sport
Programul general de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului
Timișoara pentru proiecte sportive

Susținerea și promovarea practicării sportului în aer liber sau în spații dedicate este
esențială pentru dezvoltarea unei comunități active și sănătoase. În contextul programului
național ”Sportul pentru toți”, ne-am dorit să susținem proiecte care să promoveze
sănătatea întregii colectivități, coeziunea și integrarea socială prin activități sportive pe
teritoriul Municipiului Timișoara și în zona periurbană.

Apelul 4/2021 Sport a avut două componente: cea care s-a adresat proiectelor care se
încadrează în programul național ”Sportul pentru toți” și celor care fac parte din programul
național de utilitate publică de promovare a sportului de performanță.

Componenta sportul de performanță a vizat îmbunătățirea programelor de antrenare a
sportivilor prin selecția, pregătirea, valorificarea aptitudinilor și participarea la competiții
urmărindu-se progres continuu, autodepășire, realizare de recorduri sau obținerea de
victorii pe plan intern/internațional și promovarea acestor rezultate prin campanii sau
evenimente sportive de interes public la nivelul Municipiului Timișoara.

Buget disponibil: 1.000.000 lei
Promovarea sportului de performanță: 400.000 lei
Sportul pentru toți: 400.000 lei
Fond de contestații: 200.000 lei
Oferte înscrise: 18
Contestații depuse: 5 din care 3 admise
Oferte contractate: 15

Buget total contractat: 987.862 lei
Buget total executat: 966.623 lei

Apelul 5/2021 Tineret
Programul general de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului
Timișoara pentru proiecte în domeniul tineretului

Am susţinut participarea activă a tinerilor la viaţa culturală, socială și educațională a
orașului, prin proiecte care au asigurat oportunităţi egale de acces la educaţie
non-formală, dezvoltare, exprimare liberă, profesionalizare și creație. Am urmărit
acordarea de sprijin pentru proiecte dedicate tinerilor sau realizate de către tineri.

Buget disponibil: 1.000.000 lei
Proiecte de/pentru tineret: 850.000 lei
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Fond de contestații: 150.000 lei
Oferte înscrise: 27
Contestații depuse: 8, din care 2 admise
Oferte contractate: 18, din care 5 reziliate

Buget total contractat: 820.364 lei
Buget total executat: 629.410 lei

Cifre de impact pentru comunitate

Număr total de acțiuni/proiecte/programe care au beneficiat de finanțare nerambursabilă:
115

Număr total de entități (asociații, SRL-uri, PFA-uri, structuri sportive) care au beneficiat de
finanțare nerambursabilă:
82

Beneficiari direcți rezultați din analiza acțiunilor/proiectelor și programelor realizate:
�73.000

Beneficiari indirecți rezultați din analiza acțiunilor/proiectelor și programelor realizate:
�769.000

Număr de evenimente realizate în cadrul acțiunilor/proiectelor și programelor:
560

Număr de acțiuni realizate în cadrul acțiunilor/proiectelor și programelor:
876

Concluzii

Anul 2021, în primăvara căruia s-a înființat Centrul de Proiecte, a fost un an cu activitate
intensă, în care am lansat cele 5 apeluri deschise într-un timp foarte scurt. Am oferit
asistență beneficiarilor și am monitorizat prin membrii echipei modul în care au fost
implementate proiectele. Pentru verificarea deconturilor, Centrul de Proiecte a
suplimentat resursa umană internă prin contractarea de servicii externe, necesare ritmului
susținut și volumului considerabil.

În spiritul transparenței și al deschiderii către comunitate, la sfârșitul lunii decembrie am
organizat întâlniri de feedback cu beneficiarii apelurilor de proiecte, la sediul instituției.
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Împreună cu aceștia am analizat mecanismul de accesare, implementare și decontare al
finanțărilor nerambursabile de care au beneficiat. Printre elementele de feedback
transmise de către beneficiari s-au numărat nevoia de predictibilitate în lansarea
apelurilor, o perioadă mai mare de timp pentru accesarea finanțărilor și pentru
implementarea proiectelor, nevoia de comunicare, sesiuni de consultări, punerea la
dispoziție a unor modele de documente pentru decont.

Buget 2021

Buget 2021� centralizare 12.369.900

Angajamente legale: valoare contracte 11.967.379

Plăți 2021 9.816.726

Rest de plată 2022 530.415

Titlul I. Cheltuieli de personal – alineat 10

Buget total 530.000

Angajament legal 391.874

Plăți 2021 391.874

Titlul II. Bunuri și servicii – alineat 20

Buget total: bunuri și servicii 11.720.000

Angajament legal: valoare contracte 11.469.769

Facturat 9.849.531

Plăți 2021 9.319.116

Rest de plată 2022 530.415

Act. 1. Finanțări nerambursabile

Angajament legal: valoare contracte 9.911.116

Angajament legal: valoare contracte 122.029
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prelungite 2022

Angajament legal 2021� valoare contracte
2021

9.789.087

Facturat 9.186.095

Plăți 2021 8.655.680

Rest de plată 2022 529.927

Act. 2. Funcționare proprie

Angajament legal: valoare contracte 1.558.653

Facturat 663.436

Plăți 2021 663.436

Rest de plată 2022 488

Titlul XII. Active nefinanciare – alineat 71

Buget total 119.900

Angajament legal 105.736

Plăți 2021 105.736

Comunicare

Relația cu comunitatea

Ca serviciu public, Centrul de Proiecte este o instituție transparentă și care pune
comunicarea cu comunitatea, în folosul acesteia, în centrul activității sale. Încă de la
constituirea Centrului de Proiecte, instrumentele utilizate în dialogul cu comunitatea locală
au fost site-ul Centrului de Proiecte, conturile de social media �Facebook și Instagram) și
e-mail/newsletter către potențiali și actuali beneficiari. Comunicarea directă, prin e-mail, a
fost utilizată și pentru a comunica membrilor Consiliului Local Timișoara, sub autoritatea
căruia funcționează Centrul de Proiecte, activitățile derulate de către instituție. De
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asemenea, comunicarea cu presa locală și națională s-a realizat prin comunicate de presă
și apariții media ale membrilor echipei Centrului de Proiecte.

Pe site-ul Centrului de Proiecte au fost publicate anunțurile celor 5 apeluri de finanțări,
într-o manieră clară, eficientă și accesibilă. Fiecare dintre aceste apeluri a avut o pagină
dedicată, care a cuprins informații despre calendarul, bugetul și caracteristicile apelului. În
premieră locală, înscrierea la apelurile de proiecte s-a făcut exclusiv prin intermediul unui
formular online dezvoltat de către echipa Centrului de Proiecte. Pe pagina fiecărui apel au
fost comunicate noutățile legate de fiecare etapă parcursă în procesul de selecție. Tot aici
au fost comunicate și apelurile de evaluatori independenți pentru fiecare dintre cele 5
apeluri. Listele cu numele și CV-urile evaluatorilor independenți au fost și ele publicate
după încheierea procesului de selecție.

Tot pe site-ul Centrului de Proiecte au fost publicate anunțurile de angajare și, ulterior,
membrii echipei Centrului de Proiecte, cu descrierea fiecărui post și date de contact.

Similar s-a derulat pe site și apelul internațional de candidaturi pentru formarea Echipei
Curatoriale Timișoara 2023.

Rețelele de socializare pe care a fost transmisă atât activitatea Centrului de Proiecte, cât
și cea a organizațiilor care au beneficiat de finanțare de la bugetul local, prin intermediul
apelurilor de proiecte, au fost Facebook și Instagram.

Facebook
Înființare: 27 mai 2021
Reach total 27 mai–31 decembrie: 200.373

Instagram
Înființare: 15 august
Reach total 15 august–31 decembrie: 2.328

Prezență în mass-media

Total apariții mass-media (televiziune, radio, presă scrisă):
67

Apariții audio-vizual (posturi de televiziune și radio, locale și naționale):
8

Presa scrisă (publicații scrise și online, locale și naționale):
59
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Conferință de presă:
Prezentarea Echipei Curatoriale Timișoara 2023 �17 noiembrie)

Întâlniri de lucru și seminarii

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023�2030, organizată de INCFC, la invitația
AFCN �9 septembrie)

Artist Residencies Department � Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle: întâlnire
de lucru cu Julia Harasimowicz �11 septembrie)

Prezentarea Centrului de Proiecte studenților de la Masterul de Management și
Antreprenoriat Cultural, din cadrul UBB Cluj �14 octombrie). Prezentare: Laura Borotea.

Prezentare activității Centrului de Proiecte la seminarul Publicitate și PR în Cultură,
Universitatea de Vest din Timișoara �18 octombrie). Prezentare: Anderka Maria Iancea.

Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul Turismului, organizat de
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului �4�15 noiembrie). Au participat:
Alexandra-Maria Rigler și Anderka-Maria Iancea.

Substanța civică a unei pedagogii populare: proiect pilot în Comunitatea de Creație
Dumbrăvița realizat de UNATC și Asociația Ideea 77, în parteneriat cu Colectiv �9�10
decembrie)

Participări la evenimente naționale și internaționale

Culture City of East Asia Summit

East European Music Conference

International Conference, Culture and Development

EU-funding programme for across borders cooperation � Culture in INTERREG

Far Talks IV Strategii Culturale și New Media art în România

Clinica Juridică pentru Societatea Civilă �CJSC�, organizat de Facultatea de Drept, UVT
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Strategie pentru spații și infrastructură suport

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, pe lângă atribuțiile principale
privind implementarea cadrului de finanțare nerambursabilă în domenii de interes local,
Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara:

● facilitează accesul și susține utilizarea spațiilor disponibile aflate în proprietatea
Municipiului Timișoara, în scopul desfășurării de către beneficiarii de finanțări
nerambursabile de activități și evenimente în domeniile finanțate;

● susține, inclusiv financiar, utilizarea şi punerea în valoare a unor spații
neconvenționale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara, în scopul
desfăşurării de către beneficiarii de finanțări nerambursabile de activitãți și
evenimente în domeniile finanțate;

● corelează agenda evenimentelor finanțate;

● asigură evidența tuturor acțiunilor, proiectelor și programelor finanțate și proprii și
contribuie la corelarea și sincronizarea agendei de evenimente;

● verifică și contribuie la actualizarea periodică a platformei de evenimente și
parteneriate a orașului.

În acest sens, în 2021, Centrul de Proiecte:

● a susținut desfășurarea următoarelor evenimente în cadrul MultipleXity: Simultan
Festival �11�19 septembrie; artă multimedia, muzică experimentală), Sabotage
Festival �24�26 septembrie, muzică electronică și experimentală), Short Sounds:
Silent Romanian Documentary �8�10 octombrie 2021, proiecții de film mut cu
muzică live);

● a contribuit la eforturile municipalității de a dezvolta MultipleXity, principalul
obiectiv de infrastructură culturală asumat de Timișoara în calitate de oraș
Capitală Europeană a Culturii în 2023, contractând servicii de consultanță privind
detalierea conceptului, modele de guvernanță și strategia de sustenabilitate a
MultipleXity;

● a coordonat un grup de lucru cu reprezentanți ai sectorului cultural, ale căror
concluzii au constituit baza unei consultanțe privind strategia de punere în
funcțiune a fostelor cinematografe și pașii concreți de dezvoltare a structurilor și
modelelor de administrare, în concordanță cu calendarul de construcții al sălilor
fostelor cinematografe;

● a inițiat construcția unei platforme / City App care va servi, printre diverse facilități
complexe, la corelarea și comunicarea eficientă a agendei de evenimente a
orașului, precum și a unei platforme conexe care servește interconectarea dintre
infrastructura culturală disponibilă în oraș și nevoile mediului cultural și creativ din
Timișoara (cultural infrastructure toolbox).
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Date de contact
E-mail: contact@centruldeproiecte.ro

Telefon: �40.787.287.100

Relații cu presa: comunicare@centruldeproiecte.ro |  �40.711.931.123
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