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Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2012 

 a Filarmonicii Banatul Timişoara 

 

 Având în vedere adresa  nr. SC2012 – 006476/ 12.03.2012 a Filarmonicii Banatul 

Timişoara prin care se solicită aprobarea calendarului manifestărilor culturale din anul 2012, care 

vin în completarea programului minimal, în conformitate cu art. 21, alin. 1, lit. (a) din OG nr.21/ 

2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea 

activităţilor de impresariat artistic, potrivit căruia “finanţarea programului minimal anual 

prevăzut în contractul de management se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau 

de la bugetele locale, după caz”. Sumele au fost aprobate în bugetul local pe anul 2012 conform 

HCL 41/  07.02.2012 privind aprobarea Bugetului local. 

Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, având în vedere art. 

36, alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6, lit. (a), pct.4  din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia 

publică locală, conform OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau 

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept 

public, conform OG nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 

proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001, precum si potrivit OG nr. 9/ 1996 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri 

extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de 

salarizare a personalului din aceste instituţii, propunem alocarea sumei necesare realizării acestor 

manifestări, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie". 

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2012 cuprinde ca şi în alţi ani o serie de 

manifestări culturale de amploare şi tradiţie, în marea lor majoritate festivaluri, cu potenţial 

artistic sporit, în spiritul multietnic şi multicultural al acestei regiuni, evenimente capabile să 

sporească vizibilitatea oraşului în calitatea sa de candidat la titlul de Capitală Culturală 

Europeană:  

- Festivalul Internaţional Timişoara Muzicală aflat la ediţia XXXVII- eveniment 

devenit tradiţie cu impact în viaţa culturală a oraşului ce prezintă în cadrul unor 



concerte şi recitaluri lucrări simfonice, vocal- simfonice şi a capella din repertoriul 

universal şi românesc. 

- concertul în aer liber dedicat Zilei Europei- organizat în aer liber, în spaţii 

neconvenţionale, atrage în fiecare an un număr mare de spectatori  

- Festivalul de Muzica Veche- eveniment devenit tradiţie, de o înaltă valoare artistică, 

cu participanţi din străinătate, ce promovează creaţia muzicală a secolelor trecute, 

interpretată în manieră istorică, cu instrumente de epocă 

- Zilele Muzicii de Orga Timorgelfest- ediţia a XII-a este dedicată muzicii franceze, 

creaţiei contemporane pentru orgă 

- Zilele muzicale Enescu- Bartok- eveniment ce omagiază cele două personalităţi 

marcante ale artei muzicale universale- George Enescu şi Bela Bartok 

- Gala Blues- Jazz- foarte popular în rândul timişorenilor, festivalul prezintă artişti şi 

formaţii din Timişoara, Suedia şi Euroregiunea DKMT (Serbia, Ungaria) 

- Zilele Muzicii Sacre- promovarea artei corale din Banat, o traditie locala, printr-o 

serie de concerte cu muzica corala bisericeasca adaptata sarbatorilor de iarna 

- Concertul de Anul Nou – ca in fiecare an , publicul este invitat sa petreaca ultimele 

ore ale anului in compania muzicii 

- Familii de muzicieni- ciclu de concerte si recitaluri care promoveaza familii de artisti, 

adevarati profesionisti care s-au pus in slujba actului artistic national si nu numai  

- Festivalul de tinere talente- promoveaza muzicienii tineri si talentati  

- Serate muzicale banatene- o serie de concerte sustinute de ansamblurile orchestrale, 

camerale si corale ale Filarmonicii dedicate publicului tanar, mai putin avizat (elevi, 

liceeni) 

Detalii referitoare la aceste manifestări se află în materialul anexat.   
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