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Raport anual 2022

Introducere

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara este o instituție publică aflată în subordinea
Consiliului Local. Facilitează comunității accesul la resurse și finanțează, din bugetul local
al orașului, proiecte în cultură, educație, tineret, implicare civică, sport și mediu, care dau
viață unui un oraș creativ, dinamic și incluziv.

De asemenea, 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.

Centrul de Proiecte funcționează ca structură de implementare a Programului cultural
național „Timișoara � Capitală Europeană a Culturii în 2023”.

Festivalul La Pas �2022 � Parcul Rozelor) Asociația CRIES�Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare
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Apeluri de proiecte lansate în 2022

Principiile care au stat la baza finanțărilor nerambursabile

Finanţările nerambursabile pentru acțiuni, proiecte și programe culturale; proiecte
sportive; proiecte pentru comunitate 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.� Fabricultura,
Understanding Alternate Realities, Educația e cheia, Timișoara la înălțime!, Festivalul de
Arte Marțiale și Sporturi de Contact din Timișoara Info Point Sportiv, Educație Smart
pentru elevii Liceului Teoretic Special IRIS etc) la acțiuni, proiecte și programe care s-au
făcut deja cunoscute în peisajul comunității timișorene (ex.� Timișoara Jazz Festival, Beta
2022 � bienala timișoreană de arhitectură, Festivalul de Film Ceau, Cinema!, Simultan
Festival 2022 etc).

Libera concurență a oferit posibilitatea aplicanților din mai multe orașe să depună proiecte
de care să beneficieze comunitatea timișoreană (ex.� Arad, Cluj, București, Sibiu).

Caracterul intercultural al orașului s-a reflectat în diversitatea ofertelor depuse (ex.� Zilele
Culturale Maghiare din Timișoara, ediția a VII-a, Better Together – program de educație
pentru o comunitate #AlăturiDeRefugiati, Vox Mundi – ediția a V-a).

„Ethnic Love Mix” � Remix ID �2022 � Cinema Victoria) Asociația META Spațiu
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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 pentru comunitate prin
completarea unui formular online, pus la dispoziție pe pagina Centrului de Proiecte:
centruldeproiecte.ro/finantari.

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 30 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
minimum 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. Proiectele depuse
de către structurile sportive care au fost selectate s-au supus pragului de 70 de puncte
minimum din cele 100, la fel ca cele pentru comunitate.

Timișoara 2023 | Boarding Station, programul de finanțare nerambursabilă pentru
proiectele care constituie programul cultural prioritar Timișoara 2023, a dispus de o
comisie de selecție constituită la nivelul Echipei Curatoriale Timișoara 2023, care au
analizat și formulat recomandări, evaluat și selectat ofertele culturale depuse.

1. Repere în cultură
Program cultural prioritar de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale de
anvergură

centruldeproiecte.ro/finantari/repere-in-cultura-2022

Prin programul Repere în cultură derulat de Centrul de Proiecte, Municipiul Timișoara a
finanțat proiecte culturale emblematice ale Timișoarei. Prioritățile acestui program au
fost dezvoltarea de abordări bazate pe interdisciplinaritate, colaborare și/sau
coproducție; dezvoltarea de activități de mediere și/sau educație culturală și
interculturală; dezvoltarea, diversificarea publicului și generarea de noi audiențe, cu
adresare către publicul tânăr.

Buget disponibil: 3.000.000 lei

Oferte culturale înscrise: 15
Oferte culturale contractate: 7

Buget total contractat: 2.972.936,50 lei
Buget executat: 2.972.062,78 lei
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Zilele Culturii Maghiare �2022 � Timișoara) Asociația Bastion Varbastya

Expoziție “Vremea Recoltei” �2022 � Kunsthalle Bega) Fundația Calina
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Festivalul PLAI �2022 � Muzeul Satului Timișoara), Asociația Culturală Plai

2. Cultura în prezent
Program general de finanțare nerambursabilă pentru acțiuni, proiecte și programe
culturale

centruldeproiecte.ro/finantari/cultura-in-prezent-2022

Prin programul Cultura în prezent derulat de Centrul de Proiecte, Municipiul Timișoara
a finanțat proiecte în domeniile: arte vizuale, artă digitală și noile media, artele
spectacolului, educație în/prin cultură, intervenții culturale, rezidențe, promovarea
culturii scrise și patrimoniu cultural.

Buget disponibil: 3.000.000 lei

Oferte culturale înscrise: 116
Oferte culturale contractate: 34

Buget total contractat: 2.988.476 lei
Buget executat: 2.944.622,04 lei
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Dans ™-platformă colectivă de dans pentru Timișoara �2022 � Timișoara) Indie Box SRL

Spectacol de teatru: Animal Crossing �2022 � Timișoara) Asociația Solidart
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Gărâna Jazz Festival ediția XXVI �2022 � Gărâna) Asociația Culturală  Jazz Banat

3. Timișoara 2023 | Boarding Station
Finanțare nerambursabilă pentru proiectele care constituie programul cultural prioritar
Timișoara 2023

centruldeproiecte.ro/finantari/timisoara-2023-boarding-station

Prin Timișoara 2023 | Boarding Station, Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte,
a finanțat proiectele cuprinse în Programul Cultural „Timișoara 2023 � Capitală
Europeană a Culturii” actualizat. Evaluarea și selecția au fost făcute de către membrii
Echipei Curatoriale Timișoara 2023, echipa de 7 curatori și experți culturali responsabili
de coerența artistică și coordonarea strategică a Programului Cultural „Timișoara 2023
� Capitală Europeană a Culturii”. Astfel, în anul premergător celui în care Timișoara
ocupă titlul de Capitală Europeană a Culturii,  locuitorii orașului s-au bucurat de peste
329 de evenimente și producții locale, care au implicat peste 1800 de artiști și
operatori culturali, 55 de artiști în rezidențe, 1300 de voluntari și colaborări cu
operatori culturali și instituții din 26 de țări.

Buget disponibil: 11.500.000 lei

Oferte culturale înscrise: 30
Oferte culturale contractate: 27
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Buget total contractat: 9.994.946,69 lei
Buget executat până la data publicării raportului: 9.680.300,49 lei
Buget estimat, în curs de execuție (tranșă finală): � 161.414 lei

Radiant Orchestras �2022 � Filarmonica Banatul) Asociația Trib’Art

Uncensored Act �2022 � Faber) Asociația Institutul Prezentului
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4. Impuls în comunitate
Program general de finanțare nerambursabilă pentru acțiuni, proiecte și programe
pentru comunitate

centruldeproiecte.ro/finantari/impuls-in-comunitate-2022

Prin programul Impuls în comunitate derulat de Centrul de Proiecte, Municipiul
Timișoara a finanțat proiecte în domeniile: educație proactivă; tineri în comunitate;
mediu și calitatea spațiului urban; smart city.

Buget disponibil: 2.000.000 lei

Oferte înscrise: 44
Oferte contractate: 25

Buget total contractat: 1.982.466 lei
Buget executat: 1.883.158,99 lei

Climathlon Timișoara �2022 � Timișoara) Fundația Aquatim
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Ecluzele de pe Bega �2022 � Canalul Bega) Fundația DALA

Better Together – program de educație pentru o comunitate #AlăturiDeRefugiati �2022 � Piața
Libertății) Asociația LOGS
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5. Orașul în mișcare
Program general de finanțare nerambursabilă pentru proiecte și programe sportive

 https://centruldeproiecte.ro/finantari/orasul-in-miscare-2022

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: 2.000.000 lei

Oferte înscrise: 30
Oferte contractate: 20

Buget total contractat: 1.998.389 lei
Buget executat: 1.882.718,76 lei

Festivalul de Arte Marțiale și Sporturi de Contact din Timișoara �2022� Piața Libertății) Asociația
Club Sportiv Sport Record Original
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Timișoara la înălțime! �2022 � Timișoara) Asociația Club Sportiv One Move

Sporturile Nautice � Tradiție, Promovare și Dezvoltare �2022 � Canalul Bega) Club Sportiv Nautic
Banat Timișoara
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6. Fondul pentru nevoi culturale de urgență
Program de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara

centruldeproiecte.ro/finantari/fondul-pentru-nevoi-culturale-de-urgenta-2022

Scopul fondului destistant în anul 2022 finanțărilor nerambursabile pentru nevoi
culturale de urgență, de la bugetul local al Municipiului Timișoara, a fost acela de a
proteja și susține viața culturală ca vector de dezvoltare al unor comunități reziliente,
adaptabile și solidare.

Buget disponibil: 1.050.000 lei

Oferte înscrise: 12
Oferte contractate: 9

Buget total contractat: 875.150,90 lei
Buget executat: 780.124,78 lei

Sensitive Content Videomapping Performance �2022 �Piața Victoriei) Asociația Prin Banat
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Orgile Cetății Timișoara – orga Bisericii Lutherane, integrare cultură �2022 � Biserica Evanghelică Lutherană)
Asociația Culturală Timorgelfest

Festivalul de Operă și Operetă �2022 � Parcul Rozelor) Opera Națională Română din Timișoara
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7. Energie! Burse de creație artistică
Programul prioritar de finanțare a Programului Cultural Timișoara 2023 actualizat, din
bugetul Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte

centruldeproiecte.ro/finantari/onboard-timisoara-2023

Programul Energie! Burse de creație artistică este unul inedit în România, prin
intermediul lui Municipiul Timișoara susținând în mod direct creația artiștilor activi în
domeniul artelor vizuale, al literaturii, al muzicii și artei sonore, în teatru, dans,
performance, arte digitale și new media.

Buget disponibil: 500.000 lei
Aplicații finanțate: 37

Buget total contractat: 492.617 lei
Buget executat în 2022� 340.889 lei
Buget estimat, în curs de execuție (tranșă finală): � 151.728 lei

Cămine în Mișcare- Centhipery �2021 � Piața Libertății) Asociația Prin Banat
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8. Onboard | Timișoara 2023
Programul prioritar de finanțare multianuală a Programului Cultural Timișoara 2023
actualizat, din bugetul Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte

centruldeproiecte.ro/finantari/onboard-timisoara-2023

Programul Onboard Timișoara 2023 finanțează exclusiv proiectele cuprinse în
Programul Cultural „Timișoara 2023 � Capitală Europeană a Culturii” actualizat care au
ca sursă de finanțare bugetul local al Municipiului Timișoara.

Proiecte înscrise: 30
Proiecte contractate: 30

Buget total maxim: 21.500.000 lei, dintre care:
● buget 2022� 4.300.000 lei;
● buget max. 2023� 17.200.000 lei.

Tranșe:
● tranșa 1� max. 20% | buget total tranșa 1 � max. 4.300.000 lei;
● tranșa 2� procent variabil, conform graficului de finanțare; această tranșă

intermediară se va acorda:
○ după verificarea progresului activităților, în baza raportului narativ depus de

beneficiar;
○ după verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar din tranșa

anterioară, în baza raportului financiar și a documentelor justificative prezentate
de beneficiar;

○ după votarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023.
● tranșa 3� min. 15%.

Din bugetul alocat pe 2022, respectiv 4.300.000 lei, raportăm următoarele:
Buget total contractat: 4.296.840 lei
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ROD Festival � Zilele Recoltei Cinematografice ED. II �2021, Timișoara) Asociația Documentor

9. Opening+ | Timișoara 2023
Program de finanțare a proiectelor culturale care completează evenimentul de
deschidere a programului cultural național „Timișoara � Capitală Europeană a Culturii în
anul 2023” �17�19 februarie), lansat la finalul anului 2022

centruldeproiecte.ro/finantari/opening-plus

Prin programul Opening+ se finanțează proiecte culturale care completează
evenimentul de deschidere a programului cultural național „Timișoara � Capitală
Europeană a Culturii în anul 2023” �17�18�19 februarie 2023�. Programul este derulat
de Centrul de Proiecte Timișoara, din sume alocate de la bugetul de stat, prin buget de
la Ministerul Culturii.

⚠ Primul program de finanțare derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara,
cu sume din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, aflat în etapa de
verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor la data întocmirii
prezentului Raport anual.

Buget disponibil: 800.000 lei
Proiecte înscrise: 63
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Spații și infrastructură de suport pentru
comunitate

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.

Persoanele interesate de spațiile aflate în administrarea/în comodat la Centrul de Proiecte
pot solicita programarea prin e-mail pe adresa spatii@centruldeproiecte.ro.
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Cinema Victoria

Primul dintre cinematografele tradiționale renovat și redeschis, Cinema Victoria
funcționează cu program constant din 16 septembrie 2022 și s-a impus rapid ca un reper
în agenda culturală a orașului, răspunzând necesității unui spațiu dedicat în special
filmelor independente, care lipsea Timișoarei în ultimii 10 ani.

În cele 14 săptămâni de funcționare din 2022, Cinema Victoria a propus 185 de
evenimente și a atras 11.000 de spectatori. Bilanțul cifrat detaliat poate fi consultat în
planșa de mai jos.

Echipa dedicată cinematografului din cadrul Centrului de Proiecte, susținută de colegi din
alte departamente (financiar-contabil, comunicare, juridic, etc) dar și de un grup entuziast
de tineri voluntari, a reușit în timp scurt activarea și adaptarea spațiului (casierie online și
fizică, calibrări funcționale ale aparaturii tehnice din dotare, afișarea programului și a
posterelor filmelor în interior și pe fațada clădirii, comunicare prin canale online diverse,
etc), dezvoltarea unui program de filme de artă atractiv (incluzând avanpremiere,
festivaluri și proiecții speciale în prezența regizorilor) dar și evenimente din alte domenii,
propuse de operatori culturali locali - spectacole de teatru independent, de dans și de
circ, concerte muzicale și dezbateri tematice.

Programul public săptămânal, de miercuri până duminică, a fost completat de o serie de
evenimente private dedicate școlilor, asociațiilor nonguvernamentale sau altor actori locali
care au dorit să beneficieze de condițiile confortabile de la Cinema Victoria.
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Am urmărit constant și sustenabilitatea cinematografului, prin generarea veniturilor
proprii, din vânzarea biletelor la manifestații (care susțin în integralitate costurile generate
de conținutul programului cinematografului) și din închirierea spațiului pentru evenimente
private, în afara plajelor orare deschise publicului.

În 2022 (septembrie-decembrie), încasările totale brute din vânzarea biletelor au fost de
174.000 lei, iar încasările rezultate din închirierea spațiului au fost de 10.100 lei.

Centrul de Proiecte (parter și curte interioară)
Echipa Centrului de Proiecte a gestionat închirierea spațiului de la parterul clădirii de pe
str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7. Spațiul de expoziție și evenimente de peste 120 mp și
curtea interioară a clădirii au găzduit în anul 2022 peste 26 de expoziții, 19 întâlniri, 2
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târguri ale creatorilor locali, 2 tabere de creație, 2 lansări de carte și 1 proiecție de film
care, în total, au adus în locație aproximativ 5.000 de vizitatori.

Expoziția „On Her Side” organizată de Asociația Culturală Contrasens

Muzeul de Transport „Corneliu Miklosi”
În incinta Muzeului au fost găzduite 4 evenimente importante implementate de
operatori locali: Festivalurile Simultan și Sabotage, Sit & Read, Bienala de
Arhitectură - intervenție la turn, care au atras un total de aprox. 5.000 de
persoane.

Sit+Read, 2022
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Bastionul Maria Theresia
În cursul anului 2022, cele 3 incinte ale Bastionului Maria Theresia (intrare dinspre
strada Hector) au fost preluate în administrarea Centrului de Proiecte la data de
25.08.2022, cu scopul de a fi puse la dispoziția operatorilor culturali și a
comunității locale. Spațiul interior menționat și „acoperișul” Bastionului au fost
puse la dispoziția organizatorilor Festival of Lights �31 decembrie 2022 � 2
ianuarie 2023�.

Totodată, Centrul de Proiecte a demarat lucrări de reparații (primele de la
reabilitarea Bastionului Maria Theresia), care se vor finaliza la începutul anului
2023, în timp pentru a găzdui componente ale expoziției inaugurale, parte din
evenimentul de deschidere a Programului cultural național „Timișoara � Capitală
Europeană a Culturii în 2023”, care va avea loc perioada 17�19 februarie 2023.

Palatul Ștefania
Palatul Ștefania fost preluat în comodat de către Centrul de Proiecte începând cu toamna
anului 2022. A găzduit componenta interioară a expoziției Another Breach in the Wall,
parte din Bienala de Arhitectură 2022, prin care s-a pus în valoare parterul și demisolul
clădirii într-un mod creativ și inovator, care a atras peste 300 vizitatori.
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City App | Toolbox
Centrul de Proiecte a lansat, la finele anului 2022, licitația pentru „Servicii IT� Dezvoltare
de software, internet și asistență pentru platforma digitală a orașului CityApp & Toolbox”,
care va servi la corelarea și comunicarea eficientă a agendei de evenimente a orașului,
precum și la dezvoltarea platforme conexe care servește interconectarea dintre
infrastructura culturală disponibilă în oraș și nevoile mediului cultural și creativ din
Timișoara. Valoarea maximă estimată a achiziției este de 1.260.500 lei+TVA, având ca
termen limită pentru depunerea ofertelor data de 10 ianuarie 2023.

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, alături de experții cooptați, a elaborat un
caiet de sarcini pentru un City App & Toolbox care să corespundă necesităților unui oraș
inovator de calibrul Timișoarei. Acest demers face parte dintr-o strategie de dezvoltare
pe termen lung a unui ecosistem întreg de instrumente digitale interconectate ale
administrației publice locale.

Astfel, vizăm dezvoltarea unei aplicații ce folosește tehnologii de ultimă oră, care să poată
oferi informații actualizate periodic despre operatorii culturali, despre infrastructura
culturală disponibilă operatorilor, precum și calendarul evenimentelor – toate acestea
într-o formă personalizată care să reflecte spiritul inovativ al orașului.

E important de precizat că acest pachet integrat va include și un toolbox colaborativ – un
sistem de administrare a conținutului, la care operatorii să aibă acces direct, pentru a-și
publica noutățile sau pentru a demara proceduri automatizate de avizare a unor
evenimente.

De asemenea, am luat în considerare propunerile „Ghidului achizițiilor de produse
software pentru instituții publice” emis de Agenția Națională pentru Achiziții Publice
�ANAP�, care recomandă evitarea dependenței produselor de un furnizor. În concluzie, s-a
optat pentru dezvoltarea unui produs de la zero, care să fie deținut de Municipiul
Timișoara, pentru a avea libertatea de dezvoltare în direcția și la calitatea de care are
nevoie comunitatea.

Aplicația și toolbox-ul fac parte din strategia și principiile asumate în candidatura
Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023, aceea de a rămâne moștenire timișorenilor
și oaspeților orașului. Comunitatea va beneficiar de aplicație și toolbox și dincolo de 2023,
când viața culturală a orașului va continua să rămână bogată și diversă.
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Implementarea Programului cultural național
„Timișoara � Capitală Europeană a Culturii în anul
2023”

Centrul de Proiecte funcționează ca structură de implementare a Programului cultural
național „Timișoara � Capitală Europeană a Culturii în 2023”.

Cu această însărcinare:

● Am coordonat procesul de actualizare, pe cale consensuală, a candidaturii, care s-a
finalizat cu aprobarea acesteia prin Ordin de Ministru al Culturii > aici candidatura
actualizată, aprobată prin OMC 356/15.12.2022;

● Am contribuit la procesul de modificare și completare a cadrului legislativ privind
finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale �OG 51/1998 și OUG 83/2022� într-un
mod activ, prin consultarea operatorilor culturali și formularea de amendamente în
colaborare cu structuri similare de la nivel național;
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● Am comunicat, în calitate de principal punct de contact pe Programul cultural național
„Timișoara � Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, cu reprezentanții Comisiei
Europene. În urma efortului concentrat al Echipei Curatoriale, a echipei Centrului de
Proiecte și în urma dialogului cu operatorii culturali din program, am transmis panelului
de experți prima revizuire a candidaturii Timișoarei la titlul de Capitală Europeană a
Culturii. Aceasta a primit validarea panelului de experți:
„Panelul de Experți consideră Programul Cultural actualizat ca fiind o mare realizare a
noii Echipe Curatoriale. Analiza amănunțită a stadiului de dezvoltare a proiectelor din
dosarul de candidatură inițial și actualizările necesare se bucură de aprobarea deplină
a Panelului”, au transmis membrii juriului.”

● Am coordonat procesul de elaborare a raportului de progres, proces finalizat cu
succes: panelul de experți a transmis Comisiei Europene recomandarea de a conferi
Timișoarei premiul Melina Mercouri.

● Am lansat apelul de observatori ai Programului cultural național  „Timișoara � Capitală
Europeană a Culturii în anul 2023”.

Comunicare

Relația cu comunitatea

Centrul de Proiecte pune comunicarea cu comunitatea, în folosul acesteia, în centrul
activității sale. În 2022, instrumentele utilizate în dialogul cu comunitatea locală au fost:

Site-ul Centrului de Proiecte
centruldeproiecte.ro

Social media
Alături de paginile Facebook și Instagram deschise în 2021, în cursul anului 2022 am
inaugurat și conturi de LinkedIn și YouTube pentru a comunica activitatea Centrului de
Proiecte și a organizațiilor care au beneficiat de finanțare de la bugetul local, prin
intermediul apelurilor lansate de Centrul de Proiecte.

Facebook
facebook.com/centruldeproiectetimisoara

Instagram
instagram.com/centruldeproiecte

LinkedIn
linkedin.com/company/centrul-de-proiecte

Pagina 26 din 36

https://centruldeproiecte.ro
mailto:contact@centruldeproiecte.ro
https://centruldeproiecte.ro/stiri/in-linie-dreapta-pentru-inceperea-procesului-de-finantare-pentru-timisoara-2023/
https://centruldeproiecte.ro/stiri/timisoara-2023-primeste-premiul-melina-mercouri/
https://centruldeproiecte.ro/stiri/cautam-observatori-ai-programului-cultural-timisoara-capitala-europeana-a-culturii-in-2023/
https://centruldeproiecte.ro/
https://www.facebook.com/centruldeproiectetimisoara
https://www.instagram.com/centruldeproiecte/
https://www.linkedin.com/company/centrul-de-proiecte/


Centrul de Proiecte Timișoara
Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 | CIF 44202834

centruldeproiecte.ro
contact@centruldeproiecte.ro
�40787.287.100

Audiența totală a paginilor de Facebook și Instagram și distribuția pe grupe de vârstă și genuri, la 31 decembrie
2022

În octombrie 2022, Centrul de Proiecte a inaugurat un nou canal de comunicare
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profesională cu operatorii locali și cu presa: newsletterul săptămânal Conector, transmis
săptămânal, vinerea. Conținutul este format din știri și oportunități profesionale, cu focus
pe subiectul Timișoara 2023. Rata medie de deschidere a acestui newsletter este de
peste 45%. Până la sfârșitul anului au fost redactate și transmise 9 numere.

Fragmente din ediția din data de 25 noiembrie 2022 a newsletterului Conector (accesibil
în browser aici):
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Pe site-ul Centrului de Proiecte au fost publicate anunțurile apelurilor de finanțare, 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.
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 selecția proiectelor înscrise
la apelurile de finanțare. 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 membrii
echipei Centrului de Proiecte, cu descrierea fiecărui post și date de contact.

Cinema Victoria
Cinema Victoria, prima primul cinematograf renovat și redeschis publicului, administrat de
Centrul de Proiecte, ține legătura cu comunitatea prin intermediul site-ului și a canalelor
de Facebook și de Instagram proprii, prin încă din prima săptămână de funcționare
oficială, de la jumătatea lui septembrie 2022. Prin intermediul acestora este comunicat
programul săptămânal, paginile de social media permițând și un dialog mai direct, prin
răspunsuri prompte la comentarii și mesaje primite în chat.

Site
https://cinemavictoria-tm.ro/

Facebook
https://www.facebook.com/cinemavictoriatimisoara

Instagram
https://www.instagram.com/cinemavictoriatimisoara/
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Audiența totală a paginilor de Facebook și Instagram și distribuția pe grupe de vârstă și
genuri, la 31 decembrie 2022

De la începutul lui noiembrie, Cinema Victoria comunică programul săptămânal printr-un
newsletter trimis în fiecare luni dimineața. Acesta a ajuns în mod organic la 400 de
abonați până la finalul anului 2022. Acesta permite evidențierea evenimentelor speciale și
a noutăților săptămânii, a filmelor care rulează încă o dată, precum și proiecțiile potrivite
pentru întreaga familie.

Fragmente din ediția din data de 28 noiembrie 2022 a newsletterului (accesibil în browser,
aici)
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Prezența în mass-media

Total apariții mass-media (televiziune, radio, presă scrisă):
430

Apariții audio-vizual (posturi de televiziune și radio, locale, naționale și  internaționale):
135

Presa scrisă (publicații scrise și online, locale naționale și internaționale):
295

Participări la evenimente naționale și internaționale

● Conferința Europa Cinemas Paris, 1�4 decembrie 2022

● Timișoara 2023 prezentată la Bruxelles, 5 decembrie 2022

● Timișoara 2023 prezentată la Paris, 6 decembrie 2022

● Timișoara 2023 � Be part of our story, Berlin 8�9 noiembrie 2022

● Întâlnire ECoC Family, Veszprém �Ungaria), 28�30 septembrie 2022

● Întâlnire  ECoC Family, Elefsina �Grecia), 17�19 iunie 2022

● Întâlnire EU�Japan Fest, Timișoara, 23 februarie 2022

● Vizită delegație Karlsruhe, Timișoara, 18 noiembrie 2022

● Ceremonie Închidere Kaunas � Capitală Europeană a Culturii �Lituania), 24�27
noiembrie 2022

● Internațional Belgrade Book Fair, Belgrad �Serbia), 26 octombrie 2022

● Timișoara 2023 prezentată în fața corpului diplomatic, 7 iulie 2022

● Ceremonia Opening ECoC Esch, Luxemburg, 20�23 februarie 2022

● Bienala de Artă de la Veneția �Italia), iunie 2022

● Let’s talk about ECoC Music Strategies,  Budapesta �Ungaria), 12 aprilie 2022

● Conferința „Jean Monnet- Capitale Culturale Europene și Coeziuni Transfrontaliere”
organizată la Universitatea din Lille, Franța, 14 iunie 2022

Pagina 31 din 36

https://centruldeproiecte.ro
mailto:contact@centruldeproiecte.ro


Centrul de Proiecte Timișoara
Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 | CIF 44202834

centruldeproiecte.ro
contact@centruldeproiecte.ro
�40787.287.100

Evenimente organizate de Centrul de Proiecte al Municipiului
Timișoara

● Prezentarea Programului cultural național „Timișoara � Capitală Europeană a Culturii în
anul 2023”, 12 decembrie 2022

● Prezentarea cadrului de extindere și consolidare a Programului cultural național
„Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” prin sesiuni de selecție
derulate de Centrul de Proiecte, din sume de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Culturii, 21 noiembrie 2022

● Co-organizator al evenimentului „89 Liber –  proiecție și dezbatere în memoria
Revoluției din 1989”, alături de Facultatea de Geografie a Universității de Vest, 16
decembrie, la Cinema Victoria

● Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Atelier de comunicare în limba
semnelor și proiecție accesibilizată pentru nevăzători, persoane cu deficiențe
intelectuale, de auz și cu dizabilități locomotorii, 3 decembrie, la Cinema Victoria

● Focus cinematografic „Trio Nordic”, 24�27 noiembrie, la Cinema Victoria

● Co-organizator „Fokus Fassbinder”, alături de Asociația Contrasens și Centrul
Cultural German, 16�19 noiembrie, la Cinema Victoria

● Co-organizator al Festivalului „Les Film de Cannes à Timișoara”, alături de Asociația
Cinemascop, 28�30 octombrie

● Co-organizator al Zilelor Filmului Maghiar, alături de Teatrul Maghiar de Stat din
Timișoara, 14�15 octombrie

● Weekend-ul de deschidere al Cinema Victoria: proiecții și discuții cu regizorii filmelor
Balaur si Marocco, 16�18 septembrie

● Întâlnire de lucru între echipa curatorială Timișoara 2023 și operatorii culturali din
Programul cultural național „Timișoara � Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, 5
august 2022

● Prezentarea publică a Programului cultural național „Timișoara � Capitală Europeană a
Culturii în anul 2023” pe anul 2022, 4 iulie 2022

● Organizarea conferinței „Finanțarea publică a proiectelor culturale”, 4 iulie 2022

● Co-organizarea spectacolului „Inima teatrului Noh”, în colaborare cu Yamamoto Noh
Theatre �Japonia) și EU�Japan Fest, 22 iunie 2022

● Întâlniri de lucru între echipa curatorială Timișoara 2023 și operatorii culturali din
Programul cultural național „Timișoara � Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”,
13�20 mai 2022
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● Sesiuni informative cu operatorii interesați să aplice la programul de finanțare „Orașul
în mișcare”, 28 și 30 martie 2022

● Sesiune informativă cu operatorii interesați să aplice la programele de finanțare
„Repere în mișcare” și „Cultura în prezent”, 10 martie 2022

● Consultări publice pe documentațiile apelurilor de finanțare, februarie-martie 2022

● Întâlnire cu furnizorii de servicii conexe care pot contribui la dezvoltarea și
implementarea evenimentelor culturale în anul 2023, 28 februarie 2022

● Academy Camp #4 � Dezvoltarea comunității prin acțiuni creative, 2�4 martie 2022

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara a fost de asemenea gazdă și partener în
organizarea următoarelor evenimente desfășurate la Cinema Victoria

● Spectacolul „Povestea Crăciunului � The Story”, organizat de Fabrica de Arte și Doi10,
15 decembrie

● Două „Concerte de colinde”, organizate de Fabrica de Arte, 5 decembrie

● Festivalul „Central European Film Festival”, organizat de asociația Eurofest, 11�13
noiembrie

● Festivalul „Les Film de Cannes à Timișoara”, organizat de Asociația Cinemascop,
28�30 octombrie

● Spectacolul de dans cu utilizarea tehnologiei digitale „Cartierul Elisabetin � O lume
într-un cufăr”, organizat de Magnum Team, 21 octombrie

● Spectacolul „Ethnic Love Mix vol. 12”, organizat de  Remix ID, 20 octombrie

● Festivalul One World Romania la Timișoara cu proiecțiile „Pentru mine, tu ești
Ceaușescu” și „Taming the Garden”, organizat de asociația One World Romania, 13
octombrie

● Spectacolele  de teatru „Casa cu maimuțe”,  „PUF BUF”, „Ce-am avut, ce ne-au dat”,
organizate de Teatrul Basca, 24 septembrie, 11 si 16 octombrie

● Ciclul de filml „Seri de film Urban Eye”, organizat de Bienala Timișoreană de
Arhitectură și Urban Eye Film Festival, 6�9 octombrie, la Cinema Victoria

● Ciclul de proiecții „F�Sides: introducere în feminism prin film”, alături de F�Sides
CineClub, 27 septembire � 2 octombrie, la Cinema Victoria
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Buget 2022

Buget 2022� centralizare SURSA A �
SURSA E

69.975.464

Angajamente legale: valoare contracte 36.318.976

Plăți 2022 29.814.090

Rest de plată 2023 6.504.886

Buget 2022� centralizare SURSA A 42.996.724

Angajamente legale: valoare contracte 36.222.547

Plăți 2022 29.735.973

Rest de plată 2023 6.486.574

Buget 2022� centralizare SURSA E 26.978.740

Angajamente legale: valoare contracte 96.428

Plăți 2022 78.116

Rest de plată 2023 18.312

Titlul I. Cheltuieli de personal – alineat 10

Buget total 1.689.300

Angajament legal 1.680.548

Plăți 2022 1.680.548

Titlul II. Bunuri și servicii – alineat 20

Buget total: bunuri și servicii SURSA A �
SURSA E

66.604.064 lei

Angajament legal: valoare contracte 34.498.027

Facturat 29.903.771

Plăți 2022 27.993.141

Rest de plată 2023 6.504.886
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Buget total: bunuri și servicii SURSA A 39.625.324 lei

Angajament legal: valoare contracte 34.401.599

Facturat 29.823.178

Plăți 2022 27.915.024

Rest de plată 2023 6.486.575

Buget total: bunuri și servicii  SURSA E 26.978.740 lei*

Angajament legal: valoare contracte 96.429

Facturat 80.593

Plăți 2022 78.117

Rest de plată 2023 18.312

*dintre care 26.800.000 lei transferuri din bugetul Ministerului Culturii pentru derularea
de finanțări nerambursabile pentru extinderea și consolidarea Programului cultural
național „Timișoara � Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”; 18.219.000 lei
transferați în 14.11.2022 și 8.581.000 lei transferați în 23.12.2022

Act. 1. Finanțări nerambursabile

Angajament legal / Buget total contractat 25.601.822,09 lei

Buget executat
(la data publicării raportului)

24.932.444,84 lei

Act. 2. Funcționare proprie

Angajament legal: valoare contracte 5.806.000 lei

Facturat 4.586.000 lei

Plăți 2022 4.376.690 lei

Rest de plată 2023 209.310 lei

Titlul XII. Active nefinanciare – alineat 71

Buget total 1.682.100 lei

Angajament legal 140.400,77 lei

Plăți 2022 140.400,77 lei
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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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