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 PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi, 23 aprilie 2018, la Comisia de soluționare a contestațiilor, 
stabilită prin Dispoziția Președintelui C.J.Timiș nr. 130/15.03.2018 

 
În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor desfășurată în 

data de 23 aprilie 2018, au fost analizate următoarele contestații la Procesul 
Verbal nr. 6677/16.04.2018, al Comisiei de selecție a ofertelor culturale:  

 
1.  „Point – Albume de artă contemporană bănățeană” – Asociația 

Culturală Contrasens 
2.  „Artă'n casă – școală de vară” – Asociația Culturală Contrasens 
3. „Ziua națională a costumului tradițional din România, Banatul în port 

de sărbătoare” – Asociația pentru vorbirea bănățeană 
4. „Tăt Banatu-i fruncea”  – Asociația pentru vorbirea bănățeană 
5.  „Mândru-i portu dân bătrâni - ” – Asociația Lunca Pogănișului 
6. „Clopote de seară” - Asociația Lunca Pogănișului 
7. „Sacoș călător între trecut și viitor – informarea comunității despre 

istoria locului” - Asociația Lunca Pogănișului 
8. „Studentfest 27 Abstract” – OSUT 
9. „Univibes” – OSUT 
10.  „Ie bănățeană” – EDU NOVA 
11.  „Ziua alternativelor educaționale” – EDU NOVA 
12. „Tabără internațională de creație Mraconia-Dubova-,I. Mercea” – 

Asociația Culturală DUN'Art 
 

În urma analizării dosarelor, Comisia de soluționare a contestațiilor a menținut 
punctajele acordate de Comisia de evaluare a proiectelor culturale, în 
conformitate cu Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor culturale pe anul 2018, în județul Timiș, după cum 
urmează:  

 
1. „Point – Albume de artă contemporană bănățeană” – Asociația 

Culturală Contrasens -  45 puncte – Conform Ghidului de eligibilitate pentru 
finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe 
anul 2018, în județul Timiș, în anul în curs nu se finanțează albume de 
artă. 

2.  „Artă'n casă – școală de vară” – Asociația Culturală Contrasens – 85 
puncte. 

3.  Ziua națională a costumului tradițional din România, Banatul în port 
de sărbătoare” – Asociația pentru vorbirea bănățeană – 50 puncte. 



4. „Tăt Banatu-i fruncea” - – Asociația pentru vorbirea bănățeană – 50 
puncte. 

5. „Mândru-i portu dân bătrâni” – Asociația Lunca Pogănișului – 50 puncte. 
6. „Clopote de seară” - Asociația Lunca Pogănișului – 50 puncte. 
7. „Sacoș călător între trecut și viitor - informarea comunității despre 

istoria locului” - Asociația Lunca Pogănișului – 50 puncte. 
8. „Studentfest 27 Abstract” – OSUT – 60 puncte. 
9. „Univibes” – OSUT – 60 puncte. 
10. „Ie bănățeană” – EDU NOVA – 50 puncte. 
11.  „Ziua alternativelor educaționale” – EDU NOVA – 50 puncte. 
12.  „Tabără internațională de creație Mraconia-Dubova-,I. Mercea” – 

Asociația Culturală DUN'Art – 50 puncte. 
 

 
Comisia respinge contestațiile depuse pentru proiectele de mai sus, 

menținând recomandarea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor, 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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