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Invitație pentru observatori ai Programului Cultural „Timișoara – Capitală
Europeană a Culturii în 2023”

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara1 lansează invitația pentru
observatori ai Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a
Culturii ” �TM2023�. Prin trimiterea candidaturii, persoanele interesate pot fi
incluse într-un Registru al observatorilor TM2023, un grup de profesioniști cu
profiluri și roluri diferite, care vor fi invitați să colaboreze cu Centrul de Proiecte, în
funcție de nevoile Programului.

A observa activitățile și rezultatele Programului cultural TM2023 contribuie la o
înțelegere a efectelor acestuia și sprijină procesele de dialog cu operatorii
culturali şi de învățare pentru toate părţile implicate. În acest moment, Programul
Cultural TM2023 este asigurat de aproape 40 de organizații și instituții publice de
cultură și urmează să fie extins, iar amploarea sa impune dezvoltarea unei echipe
independente de observatori.

Observatorii sunt invitați să contribuie în următoarele tipuri de activități:

● participarea la evenimentele cu public cu scopul de a documenta și de a
analiza realizarea acestora;

● contribuție la activitățile de monitorizare sau de analiză a implementării
proiectelor;

● contribuție la analiza și la introducerea datelor despre rezultatele
proiectelor.

Rolurile și profilul observatorilor

Persoanele selectate ca observatori de către Centrul de Proiecte vor realiza, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, după caz, vizite la fața locului, interviuri
cu reprezentanții organizațiilor care realizează proiecte din Program pentru a
observa respectarea condițiilor de acordare a finanțărilor nerambursabile și
progresul activităților, respectiv analize pe baza documentelor puse la dispoziție și
introducerea într-o platformă digitală de date necesare monitorizării rezultatelor
TM2023.

O persoană poate avea unul sau mai multe roluri, în funcție de profilul, interesul și
disponibilitatea sa. Pentru fiecare rol, profilul căutat are o serie de note distincte.

Invitația se adresează persoanelor cu următorul profil general:

- abilitatea de a lucra independent.

1 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local
Timișoara care facilitează accesul comunității la resurse și finanțează, din bugetul local al orașului, proiecte în
domenii precum cultură, educație, tineret, implicare civică, sport și mediu care dau viață unui un oraș creativ,
dinamic și incluziv. Centrul de Proiecte funcționează ca organism de implementare al Municipiului Timișoara
pentru proiectul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.
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- capacitatea de a se implica în procesele de echipă.
- disponibilitate pentru angajamente ocazionale, pe termen scurt.

Pentru rolul de participare la evenimente cu public cu scopul de a documenta și
analiza realizarea acestora:

- experiență de minimum 2 ani de organizare de evenimente culturale.
- capacitatea de a observa aspecte legate de producția evenimentelor,

accesul publicului, desfășurarea acțiunilor culturale și de a face
recomandări pentru îmbunătățire, dacă este cazul.

- capacitatea de a documenta vizual evenimentele (fără a fi nevoie
obligatoriu de abilități profesionale de preluare foto-video).

- prezență fizică în Timișoara.
- disponibilitate pentru prezență fizică la Timișoara sau, după caz, în alte

localități unde au loc activități sau evenimente cu public.

Pentru rolul de contribuție la activitățile de monitorizare sau de analiză a
implementării proiectelor:

- experiență în utilizarea / dezvoltarea sistemelor de monitorizare, evaluare
și învățare în organizații.

- experiență de minim 3 ani de implementare, management, monitorizare
sau evaluare proiectelor sau programelor finanțate din fonduri
nerambursabile din domeniul culturii, educației, dezvoltării, cercetării,
cooperării transfrontaliere/internaționale.

- experiență de minimum 3 ani în scrierea sau colaborarea la scrierea de
propuneri de proiecte, scheme de finanțare sau rapoarte către autorități
finanțatoare.

- disponibilitate pentru prezență fizică la Timișoara, pentru a participa la
întâlnirile cu organizatorii proiectelor.

Pentru rolul de contribuție la analiza și la introducerea datelor despre rezultatele
proiectelor:

- experiență în utilizarea / dezvoltarea sistemelor de monitorizare, evaluare
și învățare în organizații.

- extragere și interpretare de date despre rezultatele proiectelor, pe baza
unei grile și a unui ghid de indicatori,

- competențe de introducere de date în platforme digitale.

Modul de selecție și invitația la colaborare

Registrul de observatori TM2023 se constituie la nivelul Centrului de Proiecte.

Centrul de Proiecte invită ulterior persoanele care au fost acceptate în Registru să
colaboreze, în funcție de etapa de dezvoltare a Programului Cultural TM2023 și de
nevoile specifice identificate, alături de evaluarea necesarului de contractare
suplimentară pentru sarcinile care trebuie realizate în vederea atingerii
obiectivelor de monitorizare și evaluare la nivelul proiectelor din Program.
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Activitatea acestora va consta în participarea la procesul de observare a
progresului și rezultatelor proiectelor din cadrul Programului Cultural Timișoara
2023 într-un mod confidențial, echitabil și imparțial legat de proiectele vizate, cu
respectarea procedurilor descrise în documentele specifice.

Colaboratorii vor lucra independent folosindu-și capabilitățile proprii, pentru a
furniza la timp și la înalt nivel calitativ rezultatele solicitate de Centrul de Proiecte.

Candidaturile persoanelor interesate să fie incluse în Registru vor fi analizate de
către o comisie constituită la nivelul Centrului de Proiecte, care va face o selecție
preliminară în baza criteriilor profilului general și a celor specifice, prezentate în
prezentul anunț. Includerea în Registru nu atrage după sine solicitarea automată în
procesele de observare și de contribuție la monitorizare.

Selecția observatorilor va avea în vedere acoperirea nevoilor identificate de
observare a progresului și rezultatelor proiectelor din cadrul Programului Cultural
Timișoara 2023, în diferite momente ale dezvoltării acestuia, atât în 2022, cât și în
2023 și ulterior.

Observatorii vor fi desemnați prin decizie de către directorul Centrului de Proiecte
al Municipiului Timișoara, dintre candidații selectați preliminar, după confirmarea
disponibilității și a interesului, în urma comunicării condițiilor contractuale.

Fiecare observator va semna înaintea începerii colaborării o declarație de
confidențialitate și o declarație de imparțialitate și evitare a conflictului de
interese.

Nu va putea fi observator TM2023 persoana care se află în una sau mai multe din
următoarele situații:

- face parte din organele de conducere ale unuia dintre operatorii culturali
persoană juridică sau este reprezentant legal sau angajat al unui operator
cultural care este monitorizat;

- are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al II-lea inclusiv, cu
persoane care fac parte din organe de conducere sau persoane angajate
ale unui operator cultural;

- are calitatea de acționar, sau rudele sau afinii săi până la gradul al II-lea
inclusiv au calitatea de acționari la unul dintre operatorii culturali persoană
juridică.

- are un interes patrimonial, personal sau printr-o rudă ori afin până la gradul
al II-lea inclusiv, în legătură cu proiectele pe care le monitorizează.

Pentru activitatea depusă, observatorii care nu fac parte din categoria
personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea
finanțatoare primesc o indemnizație în temeiul unui contract încheiat potrivit
prevederilor Codului civil. Indemnizația se va calcula în funcție de numărul
activităților realizate și în funcție de rolul asumat și se va baza pe completarea și
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depunerea la autoritatea finanțatoare a unor fișe de observație, respectiv a unor
rapoarte de monitorizare sau de analiză și introducere de date.

Modalitatea de înscriere a observatorilor

Candidaturile pentru intrarea în registrul observatorilor TM2023 se transmit
exclusiv online, completând formularul de înscriere pus la dispoziție pe site-ul
centruldeproiecte.ro, în care se vor atașa:

- Curriculum vitae prin care prezintă experiența relevantă;
- Motivație de participare;
- Link-uri relevante (proiecte / portofolii etc.).

Sprijin și coordonare pentru realizarea activității

Observatorii vor avea la dispoziție ca instrumente de lucru documentațiile de
finanțare ale proiectelor din cadrul Programului Cultural TM2023 necesare
activităților și diferite ghiduri și instrucțiuni care sistematizează procesele de
observare, analiză, formulare de recomandări și introducere de date pe baza unor
indicatori prestabiliți.

În toate activitățile pe care le realizează, observatorii sunt coordonați și sprijiniți
de către echipa Centrului de Proiecte.

Activitățile se desfășoară fizic și online, fiind necesară prezența colaboratorilor la
Timișoara și, după caz, în alte locuri unde au loc evenimentele publice sau
interviurile cu operatorii culturali organizatori.

Calendarul apelului

Termen Perioadă Activitate

25 noiembrie 2022

1 februarie 2023

1 mai 2023

1 august 2023

14�25 noiembrie 2022

26 noiembrie 2022 � 1
februarie 2023

2 februarie 2023 � 1
mai 2023

2 mai 2023 � 1 august
2023

Înscrierea candidaturilor

!Atenție: Trimiterea candidaturii
este un proces continuu,
evaluarea acestora și comunicarea
către persoanele care și-au
exprimat interesul cu privire la
rezultatul aplicației realizându-se
trimestrial, conform graficului
indicat.
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5 decembrie 2022

10 februarie 2023

10 mai 2023

10 august 2023

10 zile

Selecție preliminară a
candidaturilor pentru înscrierea în
Registrul observatorilor TM2023

!Atenție � Nu se pot depune
contestații privind procedura de
selecție a observatorilor.

Decembrie 2022

Februarie 2023

Mai 2023

August 2023

1 zi Sesiune de informare pentru
observatorii selectați în Registru

În funcție de
nevoile identificate
la nivelul
Programului

Contractarea observatorilor

În funcție de
nevoile identificate
la nivelul
Programului

Realizarea activităților de
observare, evaluare și raportare

Informații suplimentare:

Pentru mai multe detalii despre acest apel, ne puteți contacta la adresa de e-mail
contact@centruldeproiecte.ro.
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