ANUNȚ
în vederea depunerii dosarelor privind ocuparea pozițiilor de:
(1) reprezentant al sectorului cultural institutional;
(2) reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și
Creative;
în cadrul Consiliului Director al

Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii
1. Beneficiarul prezentului anunț este Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a
Culturii, cu sediul în Timișoara, str. Alba Iulia, nr. 2, parter, județul Timiș, România, CUI/CIF
RO29217769, având contul nr. RO43 BRDE 360S V350 1588 3600 deschis la BRD Groupe
Societe Generale – agenția Mihai Eminescu Timișoara, e-mail contact@timisoara2021.ro,
denumită în continuare Beneficiar.
Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) a nominalizat, prin Ordinul nr.3867 din
25.10.2016, orașul Timișoara ca fiind Capitală Europeană a Culturii (CEaC) în anul 2021 în
România, în baza recomandării juriului de experți independenți care au evaluat dosarele de
candidatură în cadrul competiției CEaC 2021 în România și a raportului final de selecție,
publicat pe pagina de website a Comisiei Europene.
Dosarul de candidatură depus de Asociație/Beneficiar în etapa de selecție finală a devenit
contractul de facto între orașul desemnat, Timișoara și cetățenii săi, Comitetul de
Monitorizare, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Comisia Europeană.
Asociația/Beneficiarul este delegat și autorizat să implementeze proiectul Timișoara 2021Capitală Europeană a Culturii (în continuare, proiectul Timișoara 2021), să asigure
monitorizarea, evaluarea și gestionarea moștenirii sale.
Conform regulamentului CEaC, perioada de implementare a proiectului Timișoara 2021 este
2016 (post-selecție) – 2022 și mai departe, inclusiv întregul proces de pregătire al anului
CEaC 2021, implementarea efectivă și evaluarea ulterioară a impactului și moștenirii
generate.
Abordarea strategică a Asociației/Beneficiarului pentru perioada mai sus-menționată
presupune crearea, mai întâi, a premiselor și fundamentelor vitale necesare proiectului
Timișoara 2021 care, ulterior, vor susține dezvoltarea sustenabilă și de succes a acestuia,
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garantând impactul și moștenirea pe termen lung și foarte lung a acestuia. Astfel, etapele
strategice de implementare stabilite sunt:
I). 2017 – 2018: etapa de StartUp;
II). 2019 – 2021: etapa de acțiune/producție;
III). 2022 – 2024: etapa de consolidare a moștenirii.
Conform Dosarului de candidatură, pe baza căruia Municipiul Timișoara a câștigat titlul, și
care poate fi citit pe pagina de website: www.timisoara2021.ro :
http://www.timisoara2021.ro/wpcontent/uploads/2016/08/Bidbook_RO_digital_secure.pdf
la capitolul Politica de guvernare (pag. 84), este menționată componența noului Consiliu
Director al Asociației/Beneficiarului ca fiind formată din:
1. reprezentantul Primăriei Municipiului Timișoara (numit de Primarul Municipiului
Timișoara);
2. reprezentantul Consiliului Județean Timiș (numit de Președintele Consiliului Județean
Timiș);
3. reprezentantul Ministerului Culturii și Identității Naționale (numit de Ministrul Culturii și
Identității Naționale).
4. un reprezentant al sectorului cultural instituțional (ales de Adunarea Generală a
Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii - Asociația/ Beneficiarul);
5. un reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale si
Creative (ales de Adunarea Generală a Asociației / Beneficiarului);
6. o personalitate publică din domeniul culturii, cu profil internațional (desemnată de
Președintele Consiliului Director)
7. un expert internațional (desemnat prin concurs deschis de selecție);
8. un reprezentant al mediului economic local, cu o bună reputație internațională și gândire
vizionară (desemnat prin concurs deschis selecție).
În acest context, Asociația/Beneficiarul publică prezentul anunț pentru ocuparea a două
poziții în cadrul Consiliului Director și anume:

1. Reprezentant al sectorului cultural instituțional,
2. Reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului
Industriilor Culturale și Creative,
pentru perioada implementării proiectului Timișoara 2021, conform etapelor aferente,
descrise mai sus, cu un mandat conferit pe o perioadă de 5 ani.
Toate persoanele care-și vor depune dosarul potrivit prezentului anunț pentru pozițiile de
reprezentant al sectorului cultural instituțional și de reprezentant al scenei culturale
independente și al sectorului Industriilor Culturale și Creative vor urma procedura de
alegere și validare în Adunarea Generală a Asociației, în urma susținerii candidaturilor lor în
fața Adunării Generale a Asociației.
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2. Calendar
- Publicarea anunțului – 15.02.2019
- Dată limită depunere dosare – 18.03.2019, orele 23.00 (CET, ora 00:00 ora României)
- Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către candidații înscriși de la art. 4, a
cerințelor prevăzute la art. 7 precum și verificarea îndeplinirii cerințelor specifice fiecărei
pozitii – 19.03.2019 – 24.03.2019
- Publicare candidaților admiși în urma verificării condițiilor de eligibilitate de la art. 4, a
cerințelor prevăzute la art. 7 precum și verificarea îndeplinirii cerințelor specifice fiecărei
pozitii – 25.03.2019
- Data Adunării Generale a Asociaților – susținerea candidaturilor de către aplicanții
validați pentru pozițiile de reprezentant al sectorului cultural instituțional, de
reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și
Creative, și validarea acestora de Adunarea Generală care va avea loc în prima săptămână
a lunii aprilie 2019.
3. Definirea misiunii
Beneficiarul este în căutarea a două persoane în vederea ocupării pozițiilor de membru în
Consiliul Director, conform dosarului de candidatură, (1. reprezentant al sectorului cultural
institutional; 2. reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor
Culturale și Creative) în scopul garantării independenței proiectului Timișoara 2021 și a
eficienței procesului decizional. Este necesară cunoașterea proiectului Timișoara 2021,
ocuparea acestor poziții reprezentând în același timp un angajament ferm față de proiectul
Timișoara 2021, de valorile sale și realitatea socială și culturală a orașului și a regiunii.
4. Eligibilitate
Pentru cele două poziții pot aplica toate persoanele fizice care îndeplinesc criteriile descrise
mai jos și pot participa la atingerea obiectivelor proiectului Timișoara 2021, în acord cu
principiile unui management responsabil, vizionar și sustenabil în procesul de implementare
și al gestionării moștenirii proiectului Timișoara 2021. Membrii aleși vor face parte din
Consiliul Director al Asociației/Beneficiarului care va superviza păstrarea viziunii în procesul
implementării proiectului Timișoara 2021 și-l vor susține, consilia și promova.
Condiții:
Candidații pentru cele două poziții trebuie:
- să fie cetățeni români;
- să beneficieze de toate drepturile civile;
- să fie aliniați la valorile proiectului Timișoara 2021, așa cum este menționat în dosarul de
candidatură;
- să îndeplinească cerințele etice privind sarcinile pe care le vor avea de îndeplinit.
Nu pot aplica pentru ocuparea celor două poziții:
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- persoanele cu antecedente penale,
- persoanele membre în alte asociații, fundații sau alte tipuri de organizaţii și instituții care
au sau urmăresc interese incompatibile sau contrare cu activităţile sau scopurile
Asociaţiei/Beneficiarului;
- persoanele care desfăşoară activităţi publice sau private incompatibile cu activităţile,
scopurile sau obiectul Asociaţiei/Beneficiarului;
- persoanele care au fost membre al Asociaţiei/ Beneficiarului şi au fost excluse de către
Adunarea Generală a Asociaților;
- persoane ce dețin calitatea de membru în cadrul unui partid politic;
- persoane ce ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, a cărei activitate
este susținută financiar de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii;
- persoane care sunt reprezentante ale sectorului public (dețin funcția de manager, director
sau director general al vreunei instituții publice), această limitare neaplicându -se
persoanelor care aplică pentru ocuparea poziției de reprezentant al sectorului cultural
instituțional;
- persoane care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții, asociații sau orice alt
tip de organizație, dacă Asociația/Beneficiarul sprijină financiar activitatea acestei instituții/
asociații / entități, fundații;
- persoane care se află în situații sau potențiale situații de conflicte de interese cu activitățile
Asociației/Beneficiarului;
- persoane care au calitatea de angajați ai echipei executive a Asociației /Beneficiarului sau
ai partenerilor proiectelor derulate de Asociație/Beneficiar și rudele acestora de gradul I și
II;
- persoanele sub 18 ani.
Verificarea eligibilității(verificare preliminară)
Verificarea condițiilor de eligibilitate de la art. 4, a cerințelor prevăzute la art. 7, precum și
verificarea îndeplinirii cerințelor specifice fiecărei poziții va fi efectuată de către dl. Av. Dr.
Cristian Clipa.
În urma acestei verificări, se vor publica pe site-ul asociației candidații declarați validați, care
își vor susține candidaturile în cadrul Adunării Generale.
Împotriva verificării preliminare candidații nu pot formula contestații.
Ocupanții pozițiilor din anunț vor fi aleși doar dintre candidații validați în urma verificării
preliminare, care se vor prezenta personal și își vor susține candidatura în fața Adunării
Generale a Asociației, care va avea loc în prima săptămână a lunii aprilie 2019.
Asociația/Beneficiarul este o organizație democratică, ce nu face discriminări pe bază de
gen, minorități, religie, orientare sexuală sau alte convingeri.
5. Atribuțiile și cerințele ce trebuie îndeplinite de aplicanții celor două poziții

A. Reprezentantul sectorului cultural instituțional
Atribuții:
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-

-

-

-

va sprijini Directorul Executiv al Asociației și Consiliul Director în vederea elaborării
unui plan privind moștenirea culturală a proiectului Timișoara 2021 din perspectiva
instituțiilor culturale locale în relație cu alte sectoare relevante (sectorul cultural
independent și al Industriilor Culturale și Creative, turism, dezvoltare urbană,
economică etc) ;
va contribui la dezvoltarea rețelei locale, naționale și/ sau internaționale de contacte
a proiectului Timișoara 2021 din perspectiva instituțiilor de cultură ;
va contribui la crearea unei viziuni în ceea ce privește dezvoltarea calității și
sustenabilității vieții culturale instituționale a orașului Timișoara la nivel european;
va urmări și contribui, împreună cu echipa executivă, autoritățile locale, județene
și naționale, la implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele Comisiei de
Monitorizare a proiectului Timișoara 2021 din perspectiva instituțiilor de cultură;
va colabora îndeaproape cu ceilalți membri ai Consiliului Director, Directorul
Executiv și cu autoritățile locale, județene și naționale pentru a asigura buna
desfășurare a proiectului Timișoara 2021;
va respecta viziunea artistică a proiectului Timișoara 2021 și independența echipei
executive în îndeplinirea acesteia;
va participa la ședințele Consiliului Director ( cel puțin 4/an și, după posibilități, la
orice altă ședință ad-hoc convocată în caz de nevoie).

Cerințe:
-

a dovedit excelență în activitatea sa culturală în sens larg și/sau artistică ;
contribuie la consolidarea capacității sectorului în care activează;
are experiență în implicarea comunității, a instituțiilor de cultură și/sau educaționale.

B. Reprezentantul scenei culturale independente și al sectorului
Industriilor Culturale și Creative
Atribuții:
-

-

-

va sprijini Directorul Executiv al Asociației și Consiliul Director în vederea elaborării
unui plan privind moștenirea proiectului Timișoara 2021 din punct de vedere al
sectorului independent și al sectorului Industriilor Culturale și Creative în relație cu
alte domenii relevante (sectorul cultural instituțional, turism, dezvoltare urbană,
economică etc) ;
va contribui la dezvoltarea rețelei locale, naționale și internaționale de contacte
relevante pentru proiectul Timișoara 2021;
va contribui la crearea unei viziuni în ceea ce privește dezvoltarea calității și
sustenabilității vieții culturale independente și a sectorului Industriilor Culturale și
Creative al orașului Timișoara la nivel european;
va urmări și contribui, împreună cu echipa executivă, autoritățile locale, județene
și naționale, la implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele Comisiei de
Monitorizare a proiectului Timișoara 2021 din perspectiva sectorului cultural
independent local ;
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-

va respecta viziunea artistică a proiectului Timișoara 2021 și independența echipei
executive în îndeplinirea acesteia;
va colabora îndeaproape cu ceilalți membri ai Consiliului Director, Directorul
Executiv și cu autoritățile locale, județene și naționale;
va participa la ședințele Consiliului Director ( cel puțin 4/an și, după posibilități, la
orice altă ședință ad-hoc convocată în caz de nevoie).

Cerințe:
-

-

a dovedit excelență culturală și/sau artistică din perspectiva inovației, a soluțiilor
alternative și a caracterului experimental în domeniul de activitate;
contribuie la consolidarea capacității sectorului în care activează;
are experiență în angrenarea de noi talente de pe scena locală, națională și
internațională în domeniul în care activează.

6. Depunere dosare
Depunerea dosarelor este gratuită și se face conform prezentului anunț. Dosarul se va
trimite la următoarea adresă de e-mail: recrutare.board@timisoara2021.ro. sau se va
depune la următoarea adresă: Bastionul Maria Theresia, Corp B1, Etaj 1.
Documentele trimise de aplicanți sunt strict confidențiale și orice persoană implicată în
desemnarea ocupanților celor două poziții va depune toate eforturile rezonabile pentru a se
asigura că informațiile conținute în aceste documente sau primite nu sunt divulgate
niciunei persoane din afară, fără acordul prealabil scris al părților implicate, cu excepția
cazului în care se prevede altfel prin lege sau orice procedură judiciară, proces sau acțiuni.
Persoana care dezvăluie informațiile menționate mai sus va fi responsabilă pentru orice
încălcare a confidențialității de către oricare dintre părțile terțe care vor avea acces la astfel
de informații și va conveni să ia toate măsurile rezonabile, inclusiv, dar fără a se limita la
procedurile judiciare, să restrângă astfel părțile terțe de la divulgarea sau utilizarea
neautorizată a unor astfel de informații. În cazul încălcării acestui articol,
Organizatorul/Beneficiarul poate să retragă anunțul în orice moment.
7. Conținutul dosarului și forma candidaturii
- CV-ul se va depune în format EUROPASS, în limba română, împreună cu copiile, certificate
pentru conformitate cu originalul, de pe diplomele, certificatele, atestatele, etc la care se
face referire în cuprinsul CV-ului.
- Scrisoarea de intenție, în limba română. Scrisoarea de intenție va scoate în evidență modul
în care candidatul va contribui la implementarea proiectului Timișoara 2021 din perspectiva
experiențelor sale profesionale și ce îl motivează să devină membru al Consiliului Director.
- Copie carte de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
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- Declarație pe propria răspundere potrivit căreia aplicantul îndeplinește condițiile de
eligibilitate prevăzute în articolul 4 al prezentului anunț și nu este incident niciun caz de
incompatibilitate prevăzut de lege sau de prezentul anunț.
CV-ul, Scrisoarea de intenție, copia cărții de indentitate, precum și declarația pe proprie
răspundere, vor fi transmise prin e-mail la adresa: recrutare.board@timisoara2021.ro sau
la Etaj 1, Corp B1, Bastionul Maria Theresia, iar termenul limită de depunere a acestora
este 18.03.2019, ora 23:00 (CET, sau 00:00, ora României).
Candidaturile transmise prin orice altă formă sau după expirarea termenului limită, precum
și cele care nu conțin toate documentele prevăzute în prezentul articol nu vor fi luate în
considerare.
Prin depunerea documentelor candidații se angajează ca, în cazul în care vor fi aleși, vor
respecta Statutul Asociației/Beneficiarului, precum și toate obligațiile ce decurg din poziția
deținută.
Asociația își rezervă dreptul de a solicita acte sau informații suplimentare celor solicitate
prin prezentul anunț sau celor depuse de către aplicanți, în orice moment, până în ziua
desfășurării Adunării Generale .
8. Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal
Asociația/Beneficiarul asigură confidențialitatea strictă a tuturor informațiilor pe care le
obține direct sau indirect în legătură cu acest anunț. Persoana care participă, în numele
Asociației, la desemnarea persoanelor pe cele două poziții are obligația de a respecta și
asigura confidențialitatea strictă a datelor cu caracter personal pe care le cunoaște direct
sau indirect în legătură cu acest anunț.
În cazul în care una sau mai multe din aceste persoane încalcă această obligație sau vreuna
din obligațiile prevăzute de Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date, acestea vor fi obligate la repararea prejudiciului produs persoanei vizate.
Subiectul(persoana vizată) la care se referă aceste informații poate solicita direct
Asociației/Beneficiarului repararea prejudiciului, situație în care Asociația/Beneficiarul va
avea drept de regres împotriva persoanei care se face responsabilă de încălcarea drepturilor
persoanei vizate.
Asociația/Beneficiarul va procesa datele personale numai în scopul stipulat în prezentul
anunț. După desemnarea ocupanților pozițiilor propuse
prin
prezentul anunț,
Asociația/Beneficiarul va păstra materialele, documentele primite, în condiții care le asigură
integritatea, securitatea și confidențialitatea, pentru o perioadă de 5 ani, pentru
eventualitatea în care se formulează contestații/plângeri în legătură cu candidatura
înaintată și ocuparea celor două poziții. La expirarea acestei perioade, toate materialele,
documentele trimise de candidați vor fi distruse cu un distrugător de documente special.
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În legătură cu datele lor personale, aplicanții au următoarele drepturi: dreptul la
informare, dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (‘‘dreptul de a fi
uitat‘‘), dreptul la restricționarea procesării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de
control a protecției datelor.
Pentru orice informații referitoare la protecția datelor lor cu caracter personal, aplicanții pot
contacta responsabilul Asociației/Beneficiarului pentru Protecția Datelor, la adresa de email: contact@timisoara2021.ro.
9. Dispoziții finale
Asociația/Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula/retrage anunțul în orice moment și
de a modifica calendarul și prezentul document din motive obiective, urmând ca astfel de
schimbări să intre în vigoare numai după anunțarea acestora.
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