
ANTET                                                                                                                   

                            

 

FIŞA    EVENIMENTULUI    CULTURAL 

 

 

1. NUMELE SOLICITANTULUI (nume complet, abreviere, adresa, tel., 

fax, e-mail) 
ASOCIAŢIA „CENTRUL REGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA” (CEPA) 

Str. Memorandumului, nr. 28, Timişoara, jud. Timiş 

Persoana de contact: Roxana SARBU 

Tel: ………… 

E-mail:  ……….  

 

2. DATE BANCARE (denumirea băncii, nr.cont, titular de cont, cod fiscal) 
IBAN nr. ………… deschis la Banca ……….. Timişoara, Codul de înregistrare fiscală 

………., reprezentată prin Preşedinte al Consiliului Director, ……... 

 

3. DENUMIREA ACŢIUNII (proiectului) 
TIMIŞOARA –UN SPAŢIU DESTINAT DIALOGULUI PENTRU DIVERSITATE 

 

4. PERIOADA DE DESFĂŞURARE (termenul limită de realizare) 
________ 2010 

 

5. LOCUL DE DESFĂŞURARE 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMI ŞOARA 

Holul de la parterul Universităţii de Vest, precum şi holul din faţa Aulei Magna 

 

6. ELEMENTE DEFINITORII ALE EVENIMENTULUI: 

 

6.1.CARACTERUL (internaţional, naţional, regional, local) 
Caracterul evenimentului este unul local, dat fiind faptul că acesta va fi găzduit în  

Timişoara, însă impactul său va fi atât unul naţional cât şi internaţional, deoarece la acest 

eveniment cultural  vor fi prezente persoane din ţară şi străinătate. 

 

6.2. DESCRIEREA PE SCURT A EVENIMENTULUI (min.20 rânduri) 

 
Conferinţa de Psihologie este un eveniment de elită organizat de Asociaţia Psihologilor 

din România împreună cu o Catedră de Psihologie din România pentru prezentarea şi 

dezbaterea noilor rezultate, studii şi cercetări produse, dar şi aplicaţii practice relevante 

pentru activitatea psihologilor români.  

În anul 2010 privilegiul de a organiza acest eveniment a revenit Catedrei de Psihologie din 

Universitatea de Vest din Timişoara. La această conferinţă vor lua parte cercetători şi 

practicieni, profesori şi studenţi, profesionişti din mediul academic, atât din ţară cât şi din 

străinătate.  

În cadrul Conferinţei de Psihologie de la Timişoara, desfăşurată pe parcursul a patru zile, 

este inclus, un program cultural destinat tuturor participanţilor. Asociaţia „Centrul 
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Regional de Psihologie Aplicată” (CEPA) în calitate de organizator al evenimentului 

cultural din Cadrul Conferinţei Naţionale de Psihologie de la Timişoara îşi propune să 

ofere participanţilor atât un spectacol de diaporame cu cele mai reprezentative clădiri şi 

valori ale oraşului Timişoara, precum şi o expoziţie cu tema „Timişoara altor vremuri” şi 

„Timişoara de astăzi”. Acest eveniment cultural cuprins în cadrul cinei festive va fi 

găzduit în holul de la parter şi în cel din faţa Aulei Magna din Universitatea de Vest.  

Chiar dacă majoritatea locuitorilor din Timişoara sunt conştienţi de faptul că oraşul natal 

reprezintă un spaţiu multicultural şi multietnic care a fost şi este un model de convieţuire 

armonioasă între numeroasele grupuri etnice, cu siguranţa mulţi dintre participanţi nu 

cunosc aceste aspecte, iar evenimentul cultural este o bună oportunitate de a împărtăşi una 

dintre valorile oraşului Timişoara.  

De asemenea, Asociaţia „Centrul Regional de Psihologie Aplicată” îşi propune să 

promoveze imaginea Timişoarei, prin prisma moştenirii culturale, ca fiind un puternic 

centru cultural naţional care asigură locuitorilor oraşului o ofertă culturală extrem de 

bogată. În acest sens, participanţii vor avea oportunitatea de a descoperi, prin intermediul 

spectacolului de diaporame si a expoziţiei cu tema „Timişoara altor vremuri” şi 

„Timişoara de astăzi”, principalele instituţii culturale ale oraşului Timişoara: Filarmonica 

Banatul, Opera Română, Muzeul Banatului, toate acestea fiind considerate puncte de 

referinţă a vieţii culturale timişorene. Pentru locuitorii oraşului este binecunoscut faptul că 

Timişoara are prilejul unic, în estul Europei, de a găzdui în aceeaşi vreme patru instituţii 

culturale cu profil diferit: Opera Română, Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul German şi 

Teatrul Maghiar ce oferă spectacole în trei limbi: română, germană şi maghiară. 

Probabilitatea ca participanţii prezenţi la eveniment să cunoască aceste aspecte este relativ 

scăzută. De aceea, organizatorii evenimentului cultural din cadrul Conferinţei de 

Psihologie Naţională vor face cunoscut acest lucru, atât participanţilor  din ţară cât şi celor 

din străinătate.  

În cadrul spectacolului de diaporame, se vor regăsi clădiri precum: Domul Romano-

Catolic, Primăria Veche, casele din Piaţa Unirii, toate acestea fiind caracterizate de stilul 

baroc de influenţă vieneză, motiv pentru care Timişoara a primit numele de „Mica Vienă”.  

De asemenea participanţii vor avea oportunitatea de a cunoaşte, desigur tot prin 

intermediul spectacolului de diaporame şi a expoziţiei cu tema „Timişoara altor vremuri” 

şi „Timişoara de astăzi” atât ansamblul cladirilor din centrul oraşului, precum şi ansamblul 

clădirilor din cartierele Josefin şi Fabric, considerate monumente istorice întrucât 

păstrează intactă amprenta diversităţii etniilor (germană, maghiară şi sârbă) şi 

meşteşugarilor care le-au construit.  Nu va lipsi din expoziţia destinată evenimentului 

cultural, Catedrala Mitropolitană caracterizată printr-un stil arhitectural atât de unic şi 

neobişnuit pentru un lăcaş de cult ortodox, acesta îmbinând tradiţia românească cu cea 

bizantină moldovenească. 

Prin intermediul evenimentului cultural desfăşurat în cadrul Conferinţei de Psihologie 

Naţională de la Timişoara, organizatorii Asociaţiei „Centrul Regional de Psihologie 

Aplicată” îşi propun să integreze cultura oraşului de pe Bega atât în circuitul naţional, cât 

şi în circuitul internaţional de valori. 

 

7. ORGANIZATORI ( în ordinea asumării responsabilităţii în organizarea 

evenimentului, sumele alocate şi natura cheltuielilor aprobate) 
Asociaţia „Centrul Regional de Psihologie Aplicată” este organizatorul evenimentului 

cultural ce va avea loc în cadrul Conferinţei de Psihologie de la Timişoara. 

Responsabilitatea membrilor organizaţiei este aceea de a pregăti pentru participanţi atât 

spectacolul de diaporame cât şi expoziţia cu tema „Timişoara altor vremuri” cât şi 

„Timişoara de astăzi”.  
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Totodată membrii Asociaţiei „Centrul Regional de Psihologie Aplicată” vor stabili ce va 

cuprinde meniul destinat participanţilor prezenţi la acest eveniment cultural. Onorariile 

oferite artiştilor invitaţi, precum şi afişele publicitare vor intra în responsabilitatea 

membrilor acestei organizaţii. 
 

8. ESTIMAREA CHELTUIELILOR TOTALE 
Estimarea cheltuielilor totale aferente evenimentului cultural realizat de Asociaţia 

„Centrul Regional de Psihologie Aplicată” se ridică la suma de 11.800 Ron. În această 

sumă sunt incluse următoarele: costul meniului oferit participanţilor prezenţi la 

evenimentul cultural, onorariile oferite artiştilor invitaţi, precum şi costul afişelor 

publicitare ce vor ocupa spaţiile Universităţii de Vest din Timişoara. 

 

9. ESTIMAREA VENITURILOR TOTALE 
Asociaţia „Centrul Regional de Psihologie Aplicată” nu va obţine venituri ca urmare a 

organizării evenimentului cultural din cadrul Conferinţei de Psihologie Naţională de la 

Timişoara. 
 

10. DACĂ SE SOLICITĂ ŞI MINISTERULUI CULTURII SUBVENŢII 

PENTRU EVENIMENTUL CULTURAL, SPECIFICAŢI  

 
Asociaţia „Centrul Regional de Psihologie Aplicată” nu solicită subvenţii Ministerului 

Culturii pentru evenimentul cultural. 

 

11. SUMA SOLICITATĂ CONSILIULUI LOCAL TIMIŞOARA 
Asociaţia „Centrul Regional de Psihologie Aplicată” solicită Consiliului Local Timişoara 

suma de 5250 Ron, în vederea unei desfăşurări optime a evenimentului cultural din cadrul 

Conferinţei de Psihologie Naţională de la Timişoara. 

 

12. SUMA SOLICITATĂ CONSILIULUI JUDEŢEAN TIMIŞ 
Asociaţia „Centrului Regional de Psihologie Aplicată” va participa, cu un proiect diferit, 

la Licitaţia de Proiecte Culturale şi Sportive în cadrul „Agendei manifestărilor cultural-

sportive finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Timiş” pe anul 2010.  
 

13.ALTE SURSE DE FINANŢARE 
Asociaţia „Centrului Regional de Psihologie Aplicată” dispune de surse de finanţare 

proprii. 

 

14. RESPONSABIL DE PROIECT (numele şi prenumele cu litere de tipar, 

date de contact: adresă, e-mail, tel., fax) 
Persoana desemnată de către Asociaţia „Centrul Regional de Psihologie Aplicată” pentru a 

fi responsabilă de proiect este Roxana SARBU 

Adresa e-mail: ………… 

Tel: …………. 

 

15. ALTE PRECIZĂRI DESPRE EVENIMENTUL CULTURAL SAU 

SPORTIV 
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Printre invitaţii care au confirmat prezenţa la evenimentul cultural realizat de către 

Asociaţia „Centrul Regional de Psihologie Aplicată” îl menţionăm Robert Plomin de la 

Universitatea din Londra, o somitate în domeniul psihologiei, care s-a remarcat prin 

publicarea a peste 500 de articole în reviste de prestigiu, si care totodată este laureat a 

numeroase premii. 

 

 

16. La prezenta fişă a evenimentului cultural, sportiv sau de tineret se 

anexează devizul detaliat al manifestării conform legislaţiei în vigoare. 

 
DEVIZUL DETALIAT AL EVENIMENTULUI CULTURAL DESFĂŞURAT DE  

Asociaţia „Centrul Regional de Psihologie Aplicată” 

Tipuri de cheltuieli Preţ / 

buc. 

Nr. 

buc. 
Cheltuieli detaliate 

Cheltuieli aferente meniului 35 ron  300 35 ron x 300 pers x 1 meniu / pers = 10.500 ron 

Cheltuieli pentru onorariile 

artiştilor invitaţi 

200  ron 5  200 ron x 5 artişti invitaţi   = 1000 ron 

Cheltuieli pentru publicitate 10 ron 30 10 ron x 30 buc = 300 ron 

Totalul cheltuielilor aferente 

evenimentului cultural 

 

11. 800 ron 

 

 

17. După aprobarea prin HCL a evenimentului descris mai sus, la încheierea 

contractului de finanţare, solicitantul va prezenta întreaga documentaţie 

prevăzută de HG 49/2003. În caz contrar, solicitantul va pierde finanţarea 

acordată de Consiliul Local Timişoara.  

 

 

 

 

              Director                                                           Responsabil de proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Formularul se completează în format electronic. 


