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LICITAŢIE DE PROIECTE CULTURALE ŞI SPORTIVE 
în cadrul ,,Agendei manifestărilor cultural-sportive finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Timiş” în anul 2009 
 
 
Consiliul Judeţean anunţă pentru anul 2009, în conformitate cu practica din ultimii ani, 
LICITAŢIE DE PROIECTE CULTURALE ŞI SPORTIVE, pentru actorii culturali şi sportivi de 
pe teritoriul judeţului (instituţii publice, autorităţi locale, instituţii de învăţământ,ONG-uri) în 
domeniile de activităţi cuprinse în Strategia culturală a Jud. Timiş, aprobată în luna mai  
2002, ale cărei direcţii prioritare sunt prezentate în cadrul prezentului anunţ. 
 
Direcţii strategice de acţiune în anul 2009(valabile pentru oricare din cele şase capitole 
din AGENDA CULTURAL – ARTISTICĂ ŞI SPORTIVĂ finanţată din bugetul C.J.Timiş în 
anul 2008 sunt cele adoptate pentru perioada 2002 – 2005 şi sunt valabile până la 
elaborarea  în anul 2009 a direcţiilor strategice de acţiune pentru perioada 2009 - 2013 
). 
Strategia culturală a Judeţului Timiş, adoptată pentru perioada 2002-2005 prin 
Hotărârea C.J.Timiş Nr. 25/29.04.2002 impune următoarele direcţii strategice pentru 
dezvoltarea culturală specifică spaţiului timişan în perioada imediat următoare : 
1.) Stimularea participării cetăţenilor la actul cultural – artistic, prin asigurarea unui 

mediu cultural de calitate (obiective generale: stimularea activităţilor specifice şi a 
instituţiilor implicate în educaţia culturală a cetăţenilor, dezvoltarea învăţământului de 
specialitate în vederea formării viitorilor actanţi culturali, sprijinirea afirmării tinerelor 
talente, creşterea accesului la cultură a cetăţenilor de pe întregul teritoriu al judeţului, 
dezvoltarea vieţii cultural artistice în comune şi cartiere, includerea grupurilor 
marginalizate social în spaţiul cultural, asigurarea unei infrastructuri culturale adecvate, 
creşterea confortului consumatorului cultural, promovarea produsului cultural); 

2.) Susţinerea afirmării unei vieţi culturale diversificate (obiective generale: dezvoltarea 
artei spectacolului, dezvoltarea culturii scrise, dezvoltarea artelor vizuale, dezvoltarea 
artei neprofesioniste, sprijinirea dezvoltării organizaţiilor neprofesioniste şi 
neguvernamentale care activează în domeniul cultural, promovarea unor noi forme de 
expresie culturală, asigurarea cooperării culturale la nivel judeţean prin promovarea 
parteneriatelor şi a coproducţiilor între diferiţi actori culturali şi promovarea parteneriatelor 
între factorii de decizie în domeniul cultural); 

3.) Păstrarea şi valorificarea patrimoniului şi a tradiţiei culturale (obiective generale: 
sprijinirea activităţii de conservare, restaurare şi valorificare a patrimoniului cultural mobil, 
punerea în valoare a patrimoniului cultural imobil, dezvoltarea activităţilor de cercetare, 
conservare, valorificarea tradiţiei şi creaţiei populare); 

4.) Menţinerea multiculturalităţii ca element cheie a coeziunii sociale în spaţiul 
timişean (obiective generale: sprijinirea dezvoltării vieţii culturale asociative a minorităţilor 
naţionale, încurajarea dezvoltării proiectelor interculturale); 

5.) Integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi internaţional de valori (obiective 
generale: dezvoltarea capacităţii de cooperare culturală internaţională prin crearea unui 
cadru politico–administrativ pentru promovarea ofertei culturale, promovarea ofertei 
culturale prin mijloace specifice mediului de afaceri şi integrarea ofertanţilor culturali în 
reţelele culturale europene, afirmarea valorilor cultural artistice timişene în circuitul 
cultural naţional şi internaţional, susţinerea participării actorilor culturali locali la 
evenimente culturale naţionale şi internaţionale, introducerea patrimoniului cultural 
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timişan în circuitul turistic, dezvoltarea cooperării culturale euroregionale, promovarea 
schimburilor culturale în euroreginea D.K.M.T). 

 
Criteriile generale de selecţie sunt: 

• priorităţile culturale stabilite prin Strategia culturală a judeţului Timiş; 
• continuitatea acţiunii în timp (evenimente culturale devenite tradiţionale); 
• importanţa şi amploarea evenimentului; 
• existenţa, în cazul consiliilor locale, a unei agende culturale locale şi respectarea de 

către autorităţile locale a legislaţiei culturale cu privire la funcţionarea instituţiilor 
culturale locale; 

• decontarea prealabilă, conform procedurilor legale în vigoare, a unor subvenţii 
primite anterior (inclusiv referatul privind derularea evenimentului); 

Nu vor fi selectate pentru sprijin proiecte promovate de actorii culturali dacă:  

• nu au consumat sumele alocate în anul precedent; 
• proiectul propus nu se încadrează în Strategia culturală a judeţului; 
• nu se încadrează în Normele metodologice aprobate prin Ordonanţa 2/2008, 

însuşite de C.J. Timiş. O condiţie a alocării sprijinului este contribuţia proprie a 
solicitantului la realizarea proiectului promovat. În cazul autorităţilor publice locale 
sprijinul CJT este maxim 25 % din costurile estimate ale evenimentului. 

 
Programele sau proiectele culturale pot fi cofinanţate astfel: 

a) de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, cele care sunt de interes zonal, 
naţional sau internaţional; 

b) de la bugetele locale, prin consiliile judeţene sau prin consiliile locale, cele care sunt 
de interes zonal sau local. 

Subvenţiile acordate se utilizează de către asociaţii, fundaţii, precum şi de alte organizaţii 
neguvernamentale numai pentru programele şi proiectele culturale iniţiate şi organizate de 
acestea, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii sau 
sponsorizări. 
Subvenţiile se acordă pentru finanţarea integrală sau parţială a unui program ori proiect, în 
baza unui contract încheiat între Ministerul Culturii şi Cultelor sau consiliul judeţean, respectiv 
consiliul local, şi asociaţia, fundaţia sau organizaţia neguvernamentală selecţionată pe baza 
criteriilor prevăzute. 
Subvenţia se acordă în tranşe aferente realizării programului sau proiectului cultural, potrivit 
contractului prevăzut. 
Subvenţia pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului 
cultural se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare. 
Disponibilităţile provenite din alocaţiile bugetare destinate finanţării proiectelor şi programelor 
culturale, rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se 
reportează în anul următor pentru a fi folosite pentru finanţarea în continuare a proiectelor şi 
programelor culturale. 
 
Legea stabileşte următoarea procedură de acordare a subvenţiilor asociaţiilor, fundaţiilor 
sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, evaluate şi selecţionate: 
(1) Toate solicitările primite vor fi examinate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai 
solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare: 

a) documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute; 
b) programele şi proiectele sunt din domeniul cultural/sportiv; 
c) prezentarea succintă a modului în care proiectul va atinge obiectivul ales; 



 3
d) proiectele culturale sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale ce urmează 

să fie aprobate anual de ordonatorii principali de credite pentru activităţile proprii şi 
pentru cele organizate de instituţiile din subordinea acestora; 

e) justificarea programului sau proiectului cultural în raport cu necesităţile, priorităţile şi 
strategia organului administraţiei publice centrale sau locale care acorda subvenţia; 

f) capacitatea organizatorică şi funcţională a asociaţiei, fundaţiei sau organizaţiei 
neguvernamentale fără scop lucrativ, dovedită prin: 
- experienţa în domeniul administrării programelor şi proiectelor culturale; 
- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor; 
- calitatea serviciilor culturale acordate sau a activităţilor culturale organizate; 
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau 

proiectului cultural la nivelul propus; 
- experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii 

guvernamentale si neguvernamentale din ţară si din străinătate, după caz. 
(2) Toate cererile selecţionate în urma verificării dacă corespund criteriilor formale 
impuse, sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii de evaluare: 

- consistenţă tehnică 
- soliditate financiară 
- rezultate aşteptate 
- capacitate de realizare 
- participarea părţilor 
- durabilitatea programului sau a proiectului cultural. 

Formularul de solicitare a finanţării şi informaţii suplimentare, dacă este cazul, în privinţa 
pregătirii documentaţiei necesare pt. obţinerea subvenţiei solicitate. se pot obţine de la 
Serviciul Relaţii Publice şi cu alte Autorităţi şi Instituţii Publice. 
 
Documentaţia solicitanţilor, conform legii, va conţine următoarele: 
 

a) formularul de solicitare a subvenţiei, prevăzut în anexa nr. 1, precum şi bugetul de 
venituri şi cheltuieli al programului/proiectului cultural, prevăzut în anexa nr. 2, care se 
completează, obligatoriu, prin dactilografiere, în trei exemplare; 

b) documentaţia privind fundamentarea devizului general al programului sau proiectului 
cultural propus; 

c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi: 
- scrisori de intenţie; 
- contracte de sponsorizare; 
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; 

d) raport privind activitatea solicitantului în ultimii 3 ani calendaristici; 
e) hotărâre a consiliului director al asociaţiei, fundaţiei sau organizaţiei 

neguvernamentale fără scop lucrativ solicitante, din care să reiasă că organizaţia nu 
are obligaţii restante către alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în 
vederea executării silite; 

f) actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale 
organizaţiei solicitante, precum şi actele adiţionale, după caz; 

g) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice; 
h) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la 

direcţia generală a finanţelor publice judeţeană; 
i) ultimul extras de cont bancar; 
j) certificatul de înregistrare fiscală; 
k) dovada activului patrimonial la data solicitării subvenţiei; 
l) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care 

programele sau proiectele culturale nu se organizează la sediul solicitantului; 
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m) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu consiliile judeţene, consiliile 

locale, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; 
n) alte documente relevante privind activitatea semnificativă a asociaţiei, fundaţiei sau 

organizaţiei neguvernamentale fără scop lucrativ, după caz. 
 
Hotărârea C. J. TIMIŞ prevede organizarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică precum şi a organizaţiilor 
neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte 
culturale şi care pot primi subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean Timiş. 
Comisia îşi desfăşoară activitatea în condiţiile şi cu respectarea Normelor 
metodologice aprobate prin Ordonanţa 2/2008, în conformitate cu prevederile OU 
118/25.12.2006 şi OU 65/ 27.06.2007. 
 

 
A  Pentru faza de selecţie iniţială a proiectelor se depun următoarele materiale : 
- Fişa evenimentului pentru care se solicită cofinanţarea, 
- Bugetul estimativ al evenimentului. 
- Anexele pentru materialele solicitate la punctul A fac parte integrantă din 

acest referat. 
 
 
B După selecţia făcută în conformitate cu  Ordonanţa 2/2008 pentru 

manifestările care vor fi cofinanţate în parteneriat cu C.J.Timiş în anul 2009 şi aprobate 
prin hotărâre a C.J.Timiş la încheierea contractului de finanţare solicitanţii vor 
prezenta întreaga documentaţie prevăzută de Ordonanţa 2/2008 . 
 
Reamintim câteva prevederi din Ordonanţa 2/2008 : 
 
"Art. 4. - (1) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanţe 
se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile: 
    a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum 
costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, 
onorarii, prestări servicii, premii şi altele asemenea; 
    b) achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului 
cultural; 
    c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale 
participanţilor/invitaţilor; 
    d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, 
consultanţă de specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, 
acţiuni promoţionale şi de publicitate; 
    e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor; 
    f) diurna, acordată în condiţiile legii; 
    g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de 
realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural. 
    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acoperă în limita unui procent de 
20% din totalul finanţării nerambursabile acordate. 
    (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) se acoperă, cumulat, în limita 
unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate. 
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    (4) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea 
unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor 
juridice de drept public beneficiare. 
    (5) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare 
de profit." 
 
 
Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, precum şi alte organizaţii 
neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte 
culturale, pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale. 
Subvenţiile se utilizează în exclusivitate pentru acoperirea parţială sau integrală a cheltuielilor 
aferente acestor programe şi proiecte culturale, diferite de cele ce constituie obligaţii ori 
programe minimale ale unor ministere şi altor organe centrale sau locale, ori ale instituţiilor 
din subordinea acestora. 
Nu sunt selecţionate asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale aflate în una 
dintre următoarele situaţii: 

a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile anterioare;  
b) au conturile bancare blocate; 
c) nu au respectat un contract de finanţare anterior; 
d) au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară. 

Termenul de depunere a solicitărilor este 01.12. 2008 la Secretariatul COMISIEI 
DE SELECŢIE Cam. 207-208, Serviciul Relaţii Publice . 
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Serviciul Relaţii Publice propune ţinând cont de cheltuielile reale pe anul 2008 spre 
avizare ,,Comisiei pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport următoarea defalcare pe 
capitole din suma total alocată “Agendei culturale” finanţate din bugetul C.J.Timiş în anul 
2009: 
 

  Repartizare 
sumă alocată 

pentru activităţi 
culturale TI –T6 

2009  
 % 

Repartizare 
sumă alocată 

pentru activităţi 
culturale TI –T6 

2008 
Mii lei 

 
T I 

TOTAL C.J.TIMIŞ ŞI INSTITUŢIILE DE 
CULTURĂ DIN SUBORDINEA 
ADMINISTRATI VĂ 

20 440 

 T 
 II 

TOTAL C.J.Timiş şi 
CONSILIILE LOCALE din JUD. TIMIŞ 

20 440 

 T  
 III 

TOTAL COLABORARE C.J.Timiş, cu 
comunităţile româneşti din alte ţări, 
parteneriate cu alte regiuni şi acţiuni 
pe D.K.M.T 

10 220 

 T 
 IV 

TOTAL COLABORARE CU  ONG – uri 
şi ALTE INSTITUŢII DIN JUD. TIMIŞ 

17 375 

 T 
 V 

TOTALCOLABORARE CU 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR ŞI 
PREUNIVERSITAR DIN JUD.TIMIŞ 

17 375 

 T 
VI 

TOTAL 
,,AGENDĂ SPORTIVĂ ’’ 

16 350 

 T 
VII 

TOTAL ,,AGENDĂ 
CULTURAL-ARTISTICĂ ŞI SPORTIVĂ’’

100 2200 

 
 
 

Şef Serviciu 
     Răzvan Hrenoschi 
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 ANTET        ANEXA 1 
 

FIŞA EVENIMENTULUI CULTURAL 
 
 
1. DENUMIREA ACŢIUNII 
(proiectului)............................................................................ 
 
2. DATA DE DESFĂŞURARE (termenul limită de realizare)............................. 
 
3. LOCALITATEA............................................................................................... 
 
4. LOCUL DE 
DESFĂŞURARE................................................................................................ 
 
5. ELEMENTE DEFINITORII ALE ACTULUI CULTURAL: 

5.1. CARACTERUL (internaţional, naţional, regional, local) 
........................................................................................................................... 
 
5.2. DESCRIEREA PE SCURT A EVENIMENTULUI 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
5.3. NOMINALIZAREA PARTICIPANŢILOR 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
6. ORGANIZATORI (în ordinea asumării responsabilităţii în organizarea 
evenimentului, sumele alocate şi natura cheltuielilor aprobate) 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
7. ESTIMAREA CHELTUIELILOR TOTALE...................................................... 
 
8. ESTIMAREA VENITURILOR TOTALE.......................................................... 
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9. DACĂ SE SOLICITĂ ŞI MINISTERULUI CULTURII SUBVENŢII PENTRU 
EVENIMENTUL CULTURAL, SPECIFICAŢI URMĂTOARELE: 
 
9.1 Suma solicitată............................................................................................. 
 
9.2 Natura cheltuielilor solicitate......................................................................... 
 
9.3 Departamentul căruia v-aţi adresat.............................................................. 
 
........................................................................................................................... 
 
10. SUMA SOLICITATĂ DIRECŢIEI PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI 
PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL AL JUDEŢULUI 
TIMIŞ.................................................................................................................. 
 
10.1 Natura cheltuielilor solicitate....................................................................... 
 
11. SUMA ALOCATĂ DE CONSILIUL LOCAL.................................................. 
 
12. SUMA SOLICITATĂ CONSILIULUI JUDEŢEAN 
TIMIŞ................................................................................................................. 
 
13. ALTE SURSE DE 
FINANŢARE....................................................................................................... 
 
14. RESPONSABIL DE PROIECT (numele şi prenumele cu litere de tipar )  
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
15. ALTE PRECIZĂRI DESPRE EVENIMENTUL CULTURAL SAU SPORTIV 
LA LATITUDINEA DVS. 
........................................................................................................................... 
 
16. La prezenta fişă a evenimentului cultural, sportiv sau de tineret se anexează 
devizul detaliat al manifestării conform legislaţiei în vigoare. 
 
 
 

Director    Responsabil de proiect 
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ANTET                                                                                                      ANEXA 2 
 

BUGETUL ESTIMATIV DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
aprobat şi finanţat de C.J. Timiş prin Agenda cultural-artistică,  

sportivă şi de tineret 
                                                          CONFORM CONTR. ………….. 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea indicatorilor Cod Suma 
Mii lei 

Obs. 

A VENITURI TOTALE    
1.1 Obţinute din desfăşurarea evenimentului    
1.2 Surse proprii alocate    
1.3 Surse atrase din care:    

a. subvenţii    
b. sponsorizări    
c. donaţii    

 

d. altele    
B CHELTUIELI TOTALE    

Cheltuieli de personal – total 
a+b+c    cod 10, din care: 

10
 

  I 
 

  
1. 

 
Cheltuieli salariale în bani 

 
10.01

  

a. Fond de premii 10.01.08   
b. Îndemnizaţii plătite unor pers. din afara unităţii 10.01.12   

 

c. Îndemnizaţii de delegare (diurna) 10.01.13   
Bunuri şi servicii – total cod. 20, din care: 20   II 

1. Bunuri şi servicii 20.01   
1.1 Furnituri de birou 20.01.01   
1.2 Carburanţi şi lubrefianţi 20.01.05   
1.3 Închiriat mijloc transport 20.01.07   
1.4 Poştă telefon, telecomunicaţii 20.01.08   
1.5 Prestări servicii: 20.01.09   

a. închirieri (spaţii, aparatură acustică, efecte 
lumini, diverse servicii – xerox etc.) 

   

b. prestări servicii artistice    

 

c. alte cheltuieli specifice privind organiz. şi desf. 
manifestării (asig. medicale, carte verde, 
pompieri, ambulanţă, pază şi ordine, taxe de 
drum, etc.)  

   

1.6 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare  

20.01.30   

a. materiale promoţionale    
b. premii în obiecte specifice manifestării    
c. cupe şi trofee    
d. recuzită artistică şi sportivă    

 

e. alte mat. specifice manifestării    
2 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05   

2.1 Obiecte de inventar specifice manifestării 20.05.30   
3 Deplasări, detaşări, transferări 20.06   

3.1 în ţară (cazare, transp. Tren, maşina pers. 7,5% 20.06.01   
3.2 în străinătate (conf. aprob. ordonator de credite)  20.06.02   

4 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11   
 
Director (Primar, Preşedinte)                                            Responsabil de proiect 
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     ANTET         ANEXA 3 
 
 Tabel centralizator cu acţiunile pentru care se solicită cofinanţarea 
CJTimiş în anul 2009  
 
Nr Denumirea 

acţiunii 
Perioada 
desfăşurării 

Locul  
desfăşurării 

Total 
Cheltu 
Ieli 
Mii lei 

Organizator 

1     1 
2 
3(1+2=3) 

2     1 
2 
3(1+2=3) 

3     1 
2 
3(1+2=3) 

4     1 
2 
3(1+2=3) 

5     1 
2 
3(1+2=3) 

   Total 
finanţare 
Proprie (1) 

  

   Total 
finanţare 
solicitată 
CJT(2) 

  

   Total 
finanţare 
proiecte3 
(1+2=3) 

  

 
 
 
 
PRIMAR  (Director,ONG) REFERENT CULTURAL(Responsabil de 
proiect) 
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EXEMPLU PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A TABELULUI 
CENTRALIZATOR 
PENTRU Consiliile locale comunale 
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA 
NR.            / 
 
      AGENDA CULTURAL-SPORTIVĂ  ŞI DE TINERET 2009 
 
 
Nr Denumirea acţiunii Perioada 

desfăşurării 
Locul  
desfăşurării 

Total 
Chel-
tuieli 
Mii lei 

Organizator 

1 Concurs pe temă 
istorică : ,, 24 
ianuarie – Ziua 
Unirii’’ 

ianuarie   8,0 
21,0 
29 

C.J.Timiş 
C.Local 
 

2 Seară şi concurs 
de poezie  

aprilie  8,0 
16,0 
24,0 

C.J.Timiş 
C.Local 
 
 

3 INTERFERENŢE 
CULTURALE CA 
URMARE A 
SCHIMBULUI DE 
POPULAŢIE ÎN 
BANAT-Parada 
portului naţional 

august  15,0 
25,0 
40,0 

C.J.Timiş 
C.Local 

4 Secole de 
ortodoxie în Banat 

aprilie  7,0 
15,0 
22,0 

C.J.Timiş 
C.Local 

5 Zilele sportului 
pentru toţi 
 - Atletism, şah, tenis 
de masă, baschet, 
volei, orientare 
turisitică 

mai  10,0 
20,0 
30,0 

C.J.Timiş 
C.Local 
 

6 ,,Săptămâna 
Olimpică’’ atletism, 
şah, tenis de masă, 
orientare turistică, 
baschet+Cros 
Olimpic 

iunie  12,0 
36,0 
48,0 

C.J.Timiş 
C. Local 
 

7 Cupa ,,CLUBULUI’’-   
acţiune pilot de 
organizare a 
activiţăţii sportive a 

 
iunie 
decembrie 

 8,0 
24,0 
32,0 
 

C.J.Timiş 
Consiliul Local 



 12
unui club din  incinta 
unui cămin cultural 
(CONCURSURI 
SPORTIVE 
DIVERSE 
ADRESATE 
POPULAŢIEI 
COMUNEI) 

8 Zilele comunei septembrie 
octombrie 
2005 

 18,0 
43,0 
61,0 

C.J.Timiş 
C.Local 

9 Concurs pe teme 
de cultură generală 
- istoria  medievală a 
Banatului 

Iunie 
2009 

 8,0 
16,0 
24,0 

C.J.Timiş 
C.Local 

10 Simpozion pe teme 
de atestare 
documentară a 
localităţii 

august 
septembrie 

 16,1 
 8,0 
24,0 

C.J.Timiş 
C.Local 

11 Simpozion pe tema 
formării statului 
unitar român 

Februarie  
2009 
 
 

 8,0 
17,0 
25,0 

C.J.Timiş 
C.Local 

12 Cupa lacurilor din 
satele timişene la 
pescuit 

iunie- iulie  24,0 
12,0 
36,0 

C.J.Timiş 
C.Local 

13 Simpozion:,,Clasici 
ai culturii  universale: 
 

2009 
12 
simpozioane 

 24,0 
32,0 
56,0 

C.J.Timiş 
C.Local 

14 Spaţiul românesc – 
creator şi generator 
de cultură, artă şi 
istorie universală 
) 

2009 
12 
simpozioa- 
nae 

 14,0 
32,0 
46,0 
 

C.J.Timiş 
C.Local 

15 Ziua naţională – 
1Decembrie 

Decembrie 
2009 

 18,0 
5,0 
23,0 

C.Local 
C.J.Timiş 

16 Spectacol cu 
colinzi şi obiceiuri 
de Crăciun 

Decembrie 
2009 

 31,0 
5,0 
36,0 

C.Local 
C.J.Timiş 

17 Zilele bibliotecii 
comunale 

Martie 
2009 

 8,0 
4,0 
12,0 

C.Local 
C.J.Timiş 

   Total 320,9 C.Local 
   general 189,1 C.J.Timiş 
    510  
 
 
 PRIMAR     REFERENT CULTURAL 
  
 
 



Întocmit :  
Aquilina Biraescu 

                                         Diana Dincă 
 
 
 
 

ANIVERSĂRI ŞI COMEMORĂRI 2009 
 
 
 

 
 
 

IANUARIE 
 
 

4 ianuarie Elena Farago (1878-1954) poetă română – 55 de ani de 
la moarte 

10 ianuarie Valeriu Branişte (1869-1928) – ziarist bănăţean, om de 
cultură – 140 de ani de la naştere 

12 ianuarie  Hariclea Darclée (1860-1939) – soprană română – 70 de 
ani de la moarte 

15 ianuarie Mihai Eminescu (1850-1889) – poet român – 120 de ani 
de la moarte 

18 ianuarie Charles de Montesquieu (1689-1755) – scriitor, jurist şi 
filosof francez – 320 de ani de la naştere 

19 ianuarie Edgar Allan Poe (1809-1849) – scriitor american – 200 
de ani de la naştere / 160 de ani de la moarte 

19 ianuarie George Ardelean (1837-1909) – ziarist şi om de cultură 
bănăţean – 100 de ani de la moarte 

20 ianuarie Andrei Şaguna (1809-1873) – Mitropolit al românilor 
ortodocşi din Transilvania şi Ungaria – 200 de ani de la 
naştere 

26 ianuarie Théodore Géricault (1791-1824) – pictor francez – 185 
de ani de la moarte 



22 ianuarie Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) – scriitor, 
filosof, dramaturg, publicist, critic literar german – 280 
de ani de la naştere 

22 ianuarie Johan August Strindberg (1849-1912) – scriitor suedez 
– 160 de ani de la naştere 

23 ianuarie Salvador Dali (1904-1989) – pictor, grafician, eseist 
spaniol – 20 de ani de la moarte 

23 ianuarie Johannes Honterius (1498-1549) – umanist din 
Transilviani – 460 de ani de la moarte 

23 ianuarie Edward Munch (1863-1944) – pictor şi gravor 
norvegian – 65 de ani de la moarte 

24 ianuarie Victor Eftimiu (1889-1972) – scriitor român – 120 de 
ani de la naştere 

25 ianuarie Coriolan Brediceanu (1850-1909) – om politic bănăţean 
– 100 de ani de la moarte 

25 ianuarie William Somerset Maugham (1874-1965) – scriitor 
englez – 135 de ani de la naştere 

 
FEBRUARIE 

 
 

2 februarie Theodor Rogalski (1901-1954) – compozitor român – 
55 de ani de la moarte 

2 februarie Ion Marin Sadoveanu (1893-1964) – scriitor român – 
45 de ani de la moarte 

3 februarie Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) – 
compozitor german – 200 de ani de la naştere 

4 februarie Vasile Cârlova (1809-1831) – scriitor român – 200 de 
ani de la naştere 

5 februarie Alecu Russo (1819-1859) – scriitor român – 190 de ani 
de la naştere / 150 de ani de la moarte 

5 februarie Gheorghe Ţiţeica (1873-1939) – matematician român – 
70 de ani de la moarte 

 
10 februarie Honoré Daumier (1808-1879) – pictor, gravor, sculptor 

francez – 130 de ani de la moarte  
10 februarie Vasile Goldiş (1862-1934) – om politic şi publicist 

român – 75 de ani de la moarte 
15 februarie Galileo Galilei (1564-1642) – fizician şi astronom 

renascentist – 445 de ani de la naştere 



16 februarie Cornel Diaconovich (1859-1923) – om de cultură, 
ziarist, autorul primei enciclopedii în limba română – 150 
de ani de la naştere 

20 februarie Eugen Barbu (1924-1993) – scriitor roman – 85 de ani 
de la naştere 

23 februarie Gheorghe Pop de Băseşti (1835-1919) – om politic 
român – 90 de ani de la moarte 

26 februarie Karl Theodor Jaspers (1883-1969) – filosof german – 
40 de ani de la moarte 

28 februarie Alphonse de Lamartine (1790-1869) – poet francez – 
140 de ani de la moarte 

28 februarie Gheorghe Şincai (1754-1816) – istoric şi filolog român 
– 255 de ani de la naştere 

Februarie Antonello da Messina (1430-1479) – pictor italian – 530 
de ani de la moarte 

 
 

MARTIE 
 
 

5 martie Antonio Corregio (1489-1534) – pictor italian – 520 de ani de 
la naştere / 475 de ani de la moarte 

8 martie Hector Berlioz (1803-1869) – compozitor francez – 140 de ani 
de la moarte 

9 martie Grigore Antipa (1867-1944) – naturalist român – 65 de ani de 
la moarte 

10 martie Dumitru Caracostea (1879-1964) – scriitor român – 130 de 
ani de la naştere / 45 de ani de la moarte 

11 martie Torquato Tasso (1544-1595) – poet italian – 465 de ani de la 
naştere 

12 martie Yehudi Menuhin (1916-1999) – violonist şi dirijor american – 
10 ani de la moarte 

13 martie Aleksei Jawlensky (1864-1941) – pictor rus – 140 de ani de la 
naştere 

14 martie Alexandru Macedonski (1854-1920) – scriitor român – 155 de 
ani de la naştere 

14 martie Alexandru Paleologu (1919-2005) – eseist român – 90 de ani 
de la naştere 

16 martie Georg Ohm (1789-1854) – fizician german – 220 de ani de la 
naştere / 155 de ani de la moarte 



18 martie Madame de La Fayette (1634-1693) – scriitoare franceză – 
375 de ani de la naştere 

18 martie Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908) – compozitor rus – 165 
de ani de la naştere 

19 martie Nikolai Vasilievici Gogol (1809-1852) – scriitor rus – 200 de 
ani de la naştere 

20 martie Alexandru Mocioni (1841-1909) – om politic şi om de cultură 
bănăţean – 100 de ani de la moarte 

21 martie Modest Musorgski (1839-1881) – compozitor rus – 170 de ani 
de la naştere 

22 martie Anthonis Van Dyck (1599-1641) – pictor flamand – 410 ani de 
la naştere 

23 martie Pierre de Laplace (1749-1827) – matematician, astronom, 
fizician francez – 260 de ani de la naştere 

30 martie Paul Verlaine (1844-1896) – poet francez – 165 de ani de la 
naştere 

 
 
 
  APRILIE 
 
 
6 aprilie Virgil Carianopol (1908-1984) – scriitor român – 25 de ani de 

la moarte 
8 aprilie Edmund Husserl (1859-1938) – filosof german – 150 de ani 

de la naştere 
11 aprilie Ion Minulescu (1881-1944) – poet român – 65 de ani de la 

moarte 
15 aprilie Eduard Caudella (1841-1924) – compozitor român – 85 de ani 

de la moarte 
16 aprilie Charles Chaplin (1889-1977) – actor, regizor, producător de 

filme englez – 120 ani de la naştere 
16 aprilie Gala Galaction (1879-1961) – scriitor român – 130 de ani de la 

naştere 
19 aprilie Anghel Saligny (1854-1925) – inginer şi om de ştiinţă român – 

155 de ani de la naştere 
22 aprilie Vasile Conta (1845-1882) – filosof român – 125 de ani de la 

moarte 
22 aprilie Immanuel Kant (1724-1804) – filosof german – 285 de ani de 

la naştere 



22 aprilie Vladimir Nabokov (1899-1977) – scriitor american de origine 
rusă – 110 ani de la naştere 

22 aprilie Camil Petrescu (1894-1957) – scriitor român – 115 ani de la 
naştere 

23 aprilie Lazăr Şăineanu (1859-1934) – lingvist şi folclorist român – 
150 de ani de la naştere / 75 de ani de la moarte 

25 aprilie Guglielmo Marconi (1874-1937) – fizician italian – 135 de ani 
de la naştere 

25 aprilie William Shakespeare (1564-1616) – dramaturg şi poet englez 
– 445 de ani de la naştere 

28 aprilie Paul Iorgovici Brâncoveanu (1764-1808) – om de cultură 
bănăţean – 245 de ani de la naştere 

aprilie Avram Iancu (1824-1872) – revoluţionar transilvănean – 185 
de ani de la naştere 

 
 
 

MAI 
 
 
1 mai Gheorghe Petraşcu (1872-1949) – pictor român – 60 de ani de 

la moarte 
2 mai Leonardo Da Vinci (1452-1519) – pictor, sculptor, arhitect 

renascentist – 490 de ani de la moarte 
3 mai Niccoló Machiavelli (1469-1527) – scriitor, istoric, om politic 

renascentist – 540 de ani de la naştere 
5 mai Max Jacob (1876-1944) – scriitor şi pictor francez – 65 de ani 

de la moarte 
6 mai Maurice Maeterlinck (1862-1949) – scriitor belgian de limbă 

franceză – 50 de ani de la moarte 
15 mai Pier Curie (1859-1906) – fizician şi chimist francez – 150 de 

ani de la naştere 
15 mai Bedrich Smetana (1824-1884) – compozitor ceh – 185 de ani 

de la naştere  / 125 de ani de la moarte 
20 mai Honoré de Balzac (1799-1850) – scriitor francez – 210 ani de 

la naştere 
21 mai Tommaso Campanella (1568-1639) – filosof italian – 370 de 

ani de la moarte 
28 mai Simion Bărnuţiu (1808-1864) – om politic şi gânditor român – 

145 de ani de la moarte 



31 mai Filaret Barbu (1903-1984) – compozitor român – 25 de ani de 
la moarte 

31 mai Joseph Haydn (1732-1809) – compozitor austriac – 200 de ani 
de la moarte 

 
 
   
 
 
 

IUNIE 
 
 
3 iunie Franz Kafka (1883-1924) – scriitor ceh de expresie germană – 

85 de ani de la moarte 
3 iunie Johann Strauss (1825-1899) – compozitor austriac – 110 ani 

de la moarte 
5 iunie Gheorghe Lazăr (1779-1823) – iluminist român – 230 de ani 

de la naştere 
6 iunie Sabin Drăgoi (1894-1968) – compozitor şi folclorist român – 

115 ani de la naştere 
6 iunie Aleksandr Sergheevici Puşkin (1799-1837) – poet rus – 210 

ani de la naştere 
6 iunie Diego Rodriguez Velásquez (1599-1660) – pictor spaniol – 

410 ani de la naştere 
9 iunie Pavel Rotariu (1840-1919) – ziarist şi om de cultură bănăţean 

– 90 de ani de la moarte 
10 iunie Goustave Courbet (1819-1877) – pictor francez – 210 ani de 

la naştere 
15 iunie Traian Lalescu (1882-1929) – matematician român – 80 de ani 

de la moarte 
19 iunie Petre P. Carp (1837-1919) – om politic, publicist român – 190 

de ani de moarte 
20 iunie Iulian Grozescu (1839-1872) – poet şi om de cultură bănăţean 

– 170 de ani de la naştere 
20 iunie Jaques Offenbach (1819-1880) – compozitor francez de 

origine germană – 190 de ani de la naştere 
23 iunie Alexandru Odobescu (1834-1895) – scriitor român – 175 de 

ani de la naştere 



29 iunie Nicolae Bălcescu (1819-1852) – om politic şi istoric român – 
190 de ani de la naştere 

30 iunie Georges Duhamel (1884-1968) – scriitor francez – 125 de ani 
de la naştere 

 
 
 
 
 
 
 
  IULIE 
 
 
2 iulie Friedrich Klopstock (1724-1803) – poet german – 285 de ani 

de la naştere 
4 iulie Victor Babeş (1854-1926) – medic şi bacteriolog român – 155 

de ani de la naştere 
5 iulie Walter Gropius (1883-1969) – arhitect german – 40 de ani de 

la moarte 
12 iulie Amedeo Modigliani (1884-1920) – pictor şi sculptor italian – 

125 de ani de la naştere 
12 iulie Constantin Noica (1909-1987) – filosof român – 100 de ani de 

la naştere 
15 iulie Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) – scriitor austriac – 135  

de ani de la naştere / 80 de ani de la moarte  
19 iulie George Călinescu (1899-1965) – scriitor român – 110 ani de la 

naştere 
19 iulie Edgar Degas (1834-1917) – pictor francez – 175 de ani de la 

naştere 
19 iulie Francesco Petrarca (1304-1374) – poet italian – 635 de ani de 

la moarte 
21 iulie Ernst Hemingway (1899-1961) – scriitor american – 110 ani 

de la naştere 
24 iulie Benedetto Marcello (1688-1739) – compozitor italian – 270 de 

ani de la moarte 
27 iulie Alexandre Dumas-fiul (1824-1895) – scriitor francez – 185 de 

ani de la naştere 
31 iulie Denis Diderot (1713-1784) – scriitor francez – 225 de ani de la 

moarte 



31 iulie Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) – scriitor francez – 65 
de ani de la moarte 

31 iulie Petöfi Sándor (1823-1849) – poet maghiar – 160 de ani de la 
moarte 

 
 
 AUGUST 
 
 
3 august Veronica Micle (1850-1889) – poetă română – 120 de ani de la 

moarte 
9 august Ruggero Leoncavallo (1857-1919) – compozitor italian – 90 

de ani de la moarte 
9 august Constantin Parhon (1874-1969) – endocrinolog român – 135 

de ani de la naştere / 40 de ani de la moarte 
10 august Panait Istrati (1884-1935) – scriitor român de limbă franceză – 

125 de ani de la naştere 
11 august Ion Barbu (1895-1964) – scriitor român – 45 de ani de la 

moarte 
12 august Alexandru Philippide (1900-1979) – poet român – 30 de ani 

de la moarte 
13 august George Oprescu (1881-1969) – istoric şi critic de artă – 40 de 

ani de la moarte 
17 august Mihai Ralea (1896-1964) – scriitor, psiholog, sociolog, 

estetician român – 45 de ani de la moarte 
25 august Johann Gottfried Herder (1744-1803) – filosof german – 265 

de ani de la naştere 
28 august Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) – poet german – 260 

de ani de la naştere 
31 august Amilcare Ponchielli (1834-1886) – compozitor italian – 175 de 

ani de la naştere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEPTEMBRIE 
 
 
1 septembrie Liviu Rebreanu (1885-1944) – scriitor român – 65 de 

ani de la moarte 
6 septembrie Nicolae Filimon (1819-1865) – scriitor român – 190 de 

ani de la naştere 
6 septembrie Moses Mendelssohn (1729-1786) – filosof german – 280 

de ani de la naştere 
8 septembrie André Derain (1880-1954) – pictor francez – 55 de ani 

de la moarte 
8 septembrie Richard Strauss (1864-1949) – compozitor german –

145 de ani de la naştere / 60 de ani de la moarte 
10 septembrie Henry Purcell (1659-1695) – compozitor englez – 350 

de ani de la naştere 
13 septembrie Arnold Schoenberg (1874-1951) – compozitor austriac 

– 135 de ani de la naştere 
23 septembrie Sigmund Freud (1856-1939) – psihiatru austriac – 70 de 

ani de la moarte 
26 septembrie Martin Heidegger (1889-1976) – filosof german – 120 

de ani de la naştere 
26 septembrie Miguel de Unamuno (1864-1936) – scriitor si filosof 

spaniol – 145 de ani de la naştere 
Septembrie Pierre de la Ronsard (1524-1585) – poet francez – 485 

de ani de la naştere 
 
 
 
 
 
 OCTOMBRIE 
 
 
1 octombrie Pierre Corneille (1606-1684) – dramaturg francez – 325 

de ani de la moarte 
1 octombrie Marsilio Ficino (1433-1499) – filosof italian – 510 ani 

de la moarte 
4 octombrie Rembrandt (1606-1669) – pictor şi gravor olandez – 

340 de ani de la moarte 



13 octombrie Charles Sainte-Beuve (1804-1869) – scriitor francez – 
140 de ani de la moarte 

15 octombrie Friedrich Nietzsche (1844-1900) – filosof german – 165 
de ani de la naştere 

17 octombrie Frédéric Chopin (1810-1849) – compozitor polonez – 
150 de ani de la moarte 

18 octombrie Henri Bergson (1859-1941) – filosof francez – 150 de 
ani de la naştere 

18 octombrie Nicolae Teclu (1839-1917) – chimist român – 170 de ani 
de la naştere 

19 octombrie Alexandru Davila (1862-1929) – dramaturg român – 80 
de ani de la moarte 

20 octombrie Iosif Hodoş (1829-1880) – istoric şi om politic român – 
280 de ani de la naştere 

25 octombrie William Hogarth (1697-1764) – pictor şi gravor englez 
– 235 de ani de la moarte 

26 octombrie Dosoftei (1624-1693) – Mitropolit al Moldovei, poet, 
traducător – 385 de ani de la naştere 

 
 
 
 
 NOIEMBRIE 
 
 
1 noiembrie Nicolae Tincu-Velea (1814-1867) – preot şi om de 

cultură bănăţean – 195 de ani de la naştere 
4 noiembrie Gabriel Fauré (1845-1924) – compozitor francez – 85 

de ani de la moarte 
10 noiembrie Friedrich von Schiller (1759-1805) – poet şi dramaturg 

german – 250 de ani de la naştere 
12 noiembrie Gheorghe Asachi (1788-1869) - scriitor român – 140 de 

ani de la moarte 
13 noiembrie Dimitrie Anghel (1872-1914) – scriitor român – 95 de 

ani de la moarte 
13 noiembrie Eugen Ionesco (1909-1994) – scriitor francez de origine 

română – 100 de ani de la naştere   
14 noiembrie Iulia Haşdeu (1869-1888) – poetă română de limbă 

franceză – 140 de ani de la naştere 



17 noiembrie Magda Isanos (1916-1944) – poetă română – 65 de ani 
de la moarte 

19 noiembrie James Ensor (1860-1949) – pictor şi gravor belgian – 
160 de ani de la moarte 

19 noiembrie Alexandru Vlahuţă (1858-1919) – scriitor român – 90 
de ani de la moarte 

20 noiembrie Nerva Hodoş (1869-1913) – istoric şi bibliograf român – 
140 de ani de la naştere 

22 noiembrie George Eliot (1819-1880) – scriitoare engleză – 190 de 
ani de la naştere 

22 noiembrie André Gide (1869-1951) – scriitor francez – 140 de ani 
d ela naştere 

26 noiembrie Arnold Zweig (1887-1969) – scriitor german – 40 de ani 
de la moarte 

27 noiembrie Vasile Voiculescu (1884-1963) – scriitor român – 125 de 
ani de la naştere 

29 noiembrie Mihail Gaşpar (1881-1929) – poet, prozator, ziarist 
bănăţean – 80 de ani de la moarte 

29 noiembrie Giacomo Puccini (1858-1924) – compozitor italian – 85 
de ani de la moarte 

24 noiembrie Henri de Toulouse-Lautreac (1864-1901) – pictor 
francez – 145 de ani de la naştere 

 
 
 
  DECEMBRIE 
 
2 decembrie Auguste Renoir (1841-1919) – pictor francez – 90 de ani 

de la moarte 
4 decembrie Thomas Hobbes (1588-1679) – filosof englez – 330 de 

ani de la moarte 
12 decembrie Ioan Rusu-Şirianu (1864-1909) – ziarist şi om politic 

român – 145 de ani de la naştere / 100 de ani de la 
moarte 

17 decembrie Domenico Cimarosa (1749-1801) – compozitor italian – 
250 de ani de la naştere 

18 decembrie Paul Klee (1879-1940) – pictor şi desenator german – 
130 de ani de la naştere 

21 decembrie Jean Racine (1639-1699) – dramaturg francez – 370 ani 
de la naştere / 310 ani de la moarte 



22 decembrie Samuel Beckett (1906-1989) – scriitor de limbă engleză 
şi franceză – 20 de ani de la moarte 

24 decembrie Nichifor Crainic (1889-1972) – scriitor român – 120 de 
ani de la naştere 

24 decembrie Vasco da Gama (1469-1524) – navigator portughez – 
540 de ani de la naştere / 475 de ani de la moarte 

31 decembrie Ion Creangă (1837 sau 1839-1889) – scriitor român – 
120 de ani de la moarte 

31 decembrie Henri Matisse (1869-1954) – pictor, sculptor, desenator 
francez – 140 de ani de la naştere / 55 de ani de la 
moarte 

 
  Zi de naştere necunoscută 

 

Meletie Drăghici (1814-1891) – preot şi om de cultură bănăţean – 195 de 

ani de la naştere 

Roger Bacon (1214-1292) – filosof englez – 795 de ani de la naştere 

Anton Golopenţia (1909-1951) – sociolog român – 100 de ani de la naştere 

Hans Holbein cel Batrân (1465-1524) – pictor şi desenator german – 485 

de ani de la moarte 

Simone Martini (1284-1344) – pictor italian – 725 de ani de la naştere / 665 

de ani de la moarte 

 

 

  Evenimente 

                        

 

                        

24 ianuarie – 150 de ani de la Unirea Principatelor Române 

3 august – 90 de ani de la intrarea trupelor române în Timişoara 

17-22 decembrie – 20 de ani de la Revoluţia română din Decembrie 1989  
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