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REFERAT 

privind aprobarea Strategiei pentru tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020 

Strategia pentru tineret a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020 reprezintă un document de 

politică publică care va fundamenta şi va ghida activitatea Primăriei Municipiului Timişoara în domeniul 

politicilor de tineret pentru următorii ani. Documentul a fost formulat în cadrul unui proces vast de consultare şi 

planificare participativă, ghidat de o viziune transversală referitoare la tineri şi activităţile de tineret, plecând de 

la potenţialul, nevoile şi capacitatea operatorilor de tineret din Timişoara. Potenţialul tinerilor şi organizaţiilor de 

tineret şi pentru aceşti a fost abordată în strategie ca formă de expresie a creativităţii, dar şi ca important factor 

de creştere a capitalului social, economic şi democratic al Timişoarei. 

Elaborarea strategiei pentru tineret a Municipiului Timişoara 2014-2020 reprezintă încă o dovadă a 

faptului că la Timişoara tinerii reprezintă o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică locală. În ultimii 

ani, oraşul s-a mobilizat pe toate planurile, implicit în cel de tineret, cultural, financiar şi uman pentru construcţia 

unei candidaturi competitive la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 şi pentru a beneficia de impactul 

economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate.  

Prin strategia pentru tineret, Primăria Municipiului Timişoara se raportează la activitatea tinerilor la 

nivel local. Strategia pentru tineret vine în întâmpinarea nevoilor oraşului de dezvoltare prin intermediul 

tinerilor, precum şi implicarea acestora în toate domeniile de activitate, susţinând în acest mod candidatura 

pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. 

Miza strategiei pentru tineret a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020 este reprezentată de 

dezvoltarea pe termen lung a oraşului prin intermediul activităţii tinerilor, inclusiv în contextul cooperării cu alte 

oraşe din ţară, din regiune şi din străinătate. Măsurile cuprinse în strategie vor stimula dezvoltarea oraşului, pe 

toate planurile, pentru următorii ani, integrând momentul 2021, când Timişoara ar putea dezvolta programul 

dedicat titlului de Capitală Europeană a Culturii.  

Proiectul pentru Strategia pentru tineret a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020 a fost 

realizat în cadrul parteneriatului dintre Municipiul Timisoara şi Institutul Intercultural Timişoara (I.I.T.), pentru 



susţinerea financiară pentru implementarea proiectului „Dă glas generaţiei tale!”, în temeiul Hotărârii Consiliului 

Local nr. 517/22.10.2013.  Acesta a constat în elaborarea şi adoptarea strategiei de tineret la nivelul Municipiului 

Timişoara, fiind implementat de către Institutul Intercultural Timişoara, în cadrul programului „Tineret în 

acţiune”.  Valoarea totală a proiectului este de 39.125 Euro, din care contribuţia Comisiei Europene este de 

29.340 Euro. 

 

P R O P U N E M : 

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe Strategia pentru tineret a Municipiului 

Timişoara pentru perioada 2014-2020, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre. 
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