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REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotarare privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural 

,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu 
Asociatia ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii”. 

 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
 
         

            Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din fiecare 
dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care 
reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 2020-
2033. La sfârşitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experţi 
independenţi responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 oraşe care au trecut de 
faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în 
România.  
 

Juriul internaţional delegat de Uniunea Europeană, prezent în Bucureşti pentru a decide ce oraş din 
România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 
2016, numele căştigătorului acestei competiţii, municipiul Timişoara fiind investit cu titlul de Capitală 
Europeană a Culturii 2021. 

 
Ținând cont de prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 33/ 2015 privind aprobarea 

Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015- 2019, promovarea identității naționale, inclusiv 
prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural natural, prin O.U.G. nr.42/ 2019 a fost reglementat 
modul de finanțare a Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.  

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
 
 
Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului 

nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara, prin Asociaţia Timişoara Capitală 
Culturală Europeană, al cărui membru fondator este.   
 

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a 
Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei 
culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la 
cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura 
mai bine profilul internaţional al acestuia, prin intermediul culturii. 

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de 
Capitală Europeană a Culturii. Prin urmare, este firesc să fie şi principalii contributori la bugetul 
operaţional al acestei acțiuni. 

Susținerea programului ,,Timişoara - Capitală Europeanã a Culturii 2021”  ca program cultural 
național, conținând un portofoliu de proiecte și acțiuni multianuale ( art.1.al.1 -O.U.G. 42/ 2019) va aduce o 
transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de 
afaceri.  



     
3. Alte informaţii 

 
           Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 395 din data de 22.09.2015 a fost aprobată candidatura 
Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 a participării 
Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în 
România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător, prin cuprinderea în bugetele 
anuale a sumei totale previzionate de 20.000.000 euro, după cum urmează: 1.600.000 euro în  anul 2017, 
1.800.000 euro în anul 2018, 3.600.000 euro în anul 2019,  5.400.000 euro în anul 2020,  6.000.000 euro 
în anul 2021, 1.600.000 euro în anul 2022. 

Potrivit art.1.al.2  din O.U.G. nr.42/2019 ,,Responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru 
implementarea programului revine Asociației ,,Timișoara - Capitală Europeană a Culturii” și Consiliului 
Local Timișoara, iar la art. 3 se arată că ,,în vederea susținerii și organizării și desfășurării Programului, 
prin hotărâre a autorităților deliberative, municipiul Timișoara și, după caz, județul Timiș, pot încheia 
contracte de finanțare cu Asociația, in baza cărora vor acordă acesteia sume anuale pentru realizarea de 
proiecte culturale.” 

 
4. Concluzii 

 
           Se consideră oportună aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului 
cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de 
finantare cu Asociatia ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii” in vederea alocarii 
fondurilor necesare derularii actiunilor in anul 2020. 
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