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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 22 iulie 2020, la Comisia de soluționare a contestațiilor, 
stabilită prin Dispoziția Președintelui C.J.Timiș nr. 105/04.03.2020 

 
 

În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor 
desfășurată în data de 22 iulie 2020, au fost depuse şi analizate 
următoarele contestații la Procesul Verbal nr. 13719/16.07.2020 al 
Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice și de 
tineret:  

 
1. „Festivalul Party Fest” – Asociația Culturală Pordampi 

Timișoara, înregistrat sub nr.14057/21.07.2020 
2.  „Undercloud Festival de Teatru Independent” – Asociația 

Undercloud București, înregistrat sub nr.13952/20.07.2020 
3. „Street Delivery Timișoara” – Fundația Cărturești București, 

înregistrat sub nr.14148/22.07.2020  
4. „Central European Film Festival Timişoara (CEFF TM)”  - 

Asociația Euro Fest București, înregistrat sub 
nr.14147/22.07.2020 

 
 

În urma analizării dosarelor, Comisia de soluționare a contestațiilor 
a decis menținerea punctajelor acordate de Comisia de evaluare și 
selecție a proiectelor cultural-artistice și de tineret, considerând că 
acestea sunt în concordanță cu Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-artistice și de 
tineret pe anul 2020, în județul Timiș, după cum urmează:  

 
1. „Festivalul Party Fest” – Asociația Culturală Pordampi 

Timișoara - 60 puncte – proiect respins; 
2.  „Undercloud Festival de Teatru Independent” – Asociația 

Undercloud București - 60 puncte – proiect respins; 



3. „Street Delivery Timișoara” – Fundația Cărturești București - 
60 puncte – proiect respins; 

4. Central European Film Festival Timişoara (CEFF TM), 
Asociația Euro Fest București - 55 puncte – proiect respins.  
 
 

Comisia face precizarea că proiectele care au obținut 20 
puncte sau mai puține la capitolul „Relevanța – importanța 
(semnificația) proiectului în ceea ce privește dezvoltarea unei vieți 
culturale diversificate și competitive la nivelul județului Timiș” au 
fost considerate nerelevante din perspectiva contextului cultural 
actual pentru această sesiune de finanțare. 

Comisia de soluționare a contestațiilor menține recomandarea 
Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor culturale, ca 
proiectele neselectate în cadrul prezentei sesiuni să se depună în 
cadrul următoarei sesiuni, în situația în care aceasta se va bugeta. 
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