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Comisia de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice și de tineret 
Nr. 16368/16.07.2021 
 

Proces - verbal al ședinței Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor 
cultural-artistice și de tineret încheiat în data de 16.07.2021 cu 

ocazia întrunirii comisiei 
 

  În temeiul Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 545/06.07.2021 a fost 
constituită Comisia de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice și de tineret și a proiectelor 
culturale de urgență pe anul 2021, în scopul finanțării nerambursabile de la bugetul Consiliului 
Județean Timiș pentru evenimentele culturale, în următoarea componență: 

-  Vasile Ciuruș  - președinte al comisie evaluare, consilier președinte; 
-  Blaga Lucian membru, consilier județean; 
-  Marius Cornea membru, muzeograf Muzeul Banatului; 
-  Nicoleta Vasi membru, șef serviciu Biblioteca Județeană Timiș; 
-  Remus Vălungan membru, șef serviciu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș; 
-  Lucian Vărșăndan membru, manager Teatrul German de Stat Timișoara;  
-  Afrodita Cionchin membru, antreprenor cultural;  
-  Daniela Crețu membru, referent literar Teatrul de copii și Tineret Merlin;  
-  Alexandra - Viviana Țecu membru, consilier județean.  
 
 Comisia a efectuat selecţia ofertelor culturale depuse de solicitanţi în condiţiile şi cu 

respectarea OG 51/1998 și a Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în vederea acordării de finanţări 
nerambursabile de la bugetul Judeţului Timiş.  
        Comisia de selecție și evaluare a proiectelor culturale a verificat dacă au fost respectate 
prevederile OG 51/1998, ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.132/26.05.2021 privind aprobarea 
Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-
artistice și de tineret pe anul 2021, în județul Timiș. 
       Selecția proiectelor s-a desfăşurat conform art. 5 din Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare şi art. 9 - 12  din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a proiectelor culturale. Consiliul Județean Timiș a publicat 
programul anual în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a  nr. 75/19.04.2021 şi anunțul de 
participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 103/31.05.2021, pe site-ul 
www.cjtimis.ro și în 2 (două) cotidiene locale (Opinia Timișoarei și Pressalert), respectându-se 
termenul prevăzut de Legea nr. 350/2005. 

Criteriile de selecţie pentru aprobarea cererilor de finanţare au făcut posibilă evaluarea, pe 

baze competitive, concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza activitatea propusă pentru 

finanţare, având în vedere îndeplinirea următoarelor condiţii:  

➢ gradul de oportunitate al proiectului privind dezvoltarea unei vieți cultural - educative 
diversificate la nivelul județului Timiș  
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➢ calitatea artistică și originalitatea proiectului 
➢ capacitatea financiară și operațională – solicitantul are experiență în management 

de proiect și capacitate de implementare 
➢ metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităților este clară și 

realizabilă  
➢ gradul de impact al proiectului  
➢ proiect derulat în mediul rural  
➢ gradul de cofinanțare al proiectului 
➢ continuitatea acțiunii – câte ediții anterioare are proiectul.            

În situația în care un solicitant nu a efectuat cel puțin una din acțiunile pentru care a solicitat 
finanțare, se va exclude de la finanțare în cursul anului următor.   
 Pentru a fi selectată în vederea finanțării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj 
total de minim 60 de puncte. 
 În cazul în care punctajul total obținut de o ofertă culturală este mai mic de 60 de puncte, 
aceasta nu este eligibilă pentru a primi finanțare.  
 De asemenea, dacă oferta culturală nu respectă „Strategia culturală a județului 
Timiș”,(http://www.cjtimis.ro/upload/anexa_Strategia%20Culturala%20a%20jud.%20TIMIS%2020
18-2022.pdf) aceasta nu va primi finanțare. 
 Au fost finanțate ofertele culturale care întrunesc punctajul minim, alocarea sumelor 
făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării. Finanțarea aprobată poate fi 
aceeași sau mai mică decât cea solicitată. 
 Suma alocată pentru Programul „Tim Cultura” este de 4.240 mii lei și 200 mii lei fondul 
pentru tineret, rezultând un total de 4.440 mii lei. 

Punctajul acordat și suma aprobată pentru proiectele culturale cuprinse în capitolele: TI, 
TII, TIII, TIV, TV, TVI, TVII și TVIII din cadrul programului „Tim Cultura 2021 – Programul de 
finanțări pentru cultură și tineret”, sunt anexă la prezentul proces verbal. 
 

                   Comisia de evaluare și selecție 
 

                       Vasile Ciuruș - președinte  
                       Blaga Lucian - membru:  

Marius Cornea - membru:  
Nicoleta Vasi - membru: 
Remus Vălungan - membru: 
Lucian Vărșăndan - membru:  
Afrodita Cionchin - membru:  
Daniela Crețu - membru 
Viviana Țecu - membru 
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