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REFERAT 

Privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană 
după anul 2019 

 
Titlul de Capitală Culturală Europeană este o iniţiativă a Uniunii Europene, lansată în 

anul 1985 de către Consiliul de Miniştri, la propunerea ministrului culturii din Grecia, Melina 
Mercouri. 

Din 1985 şi până în prezent, mai mult de 40 de oraşe europene s-au bucurat de acest 
titlu, aducând prestigiu, recunoaştere la nivel continental şi mondial, dezvoltare culturală şi 
socio-economică pentru comunităţile lor.  

Rolul titlului de Capitală Culturală Europeană este de a scoate în evidenţă bogăţia şi 
diversitatea culturii europene, de a o promova în rândul cetăţenilor europeni şi de a încuraja 
sentimentul că toţi aparţinem aceleiaşi comunităţi europene. 
 În prezent este în vigoare Decizia 1622/2006/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unei acţiuni comunitare în favoarea 
evenimentului „Capitala europeană a culturii” pentru anii 2007-2019, care stabileşte ordinea 
statelor care desemnează Capitalele culturale europene, până în anul 2019. Până în 2019, 
România nu mai figurează pe această listă. Ce se va întâmpla după anul 2019 se află într-un 
proces de consultare publică la Comisia Europeană care va înainta o propunere de Decizie, 
care va fi aprobată în perioada 2013-2014. Această nouă Decizie va cuprinde ordinea în care 
statele membre își vor nominaliza Capitalele Culturale după anul 2019. 

Procesul de selecţie a unei capitale culturale începe cu 6 ani înainte de 
eveniment cu lansarea de către guvern a unei competiţii interne între oraşe. Capitala 
Culturală este desemnată de Parlamentul Europei cu 4 ani înainte de eveniment. 
Până în 2019 s-a hotărât: 

 2011: Turku (Finlanda) şi Tallinn (Estonia)  
 2012: Guimarães (Portugalia) şi Maribor (Slovenia)  
 2013 : Marseille (Franţa) şi Kosice (Slovacia)  
 2014: Umeå (Suedia) şi Riga (Letonia) 
 2015:  Mons (Belgia) şi probabil Plzn (Cehia) – a trecut de procedurile de 

selecţie şi evaluare şi urmează anunţul oficial 
 2016:  Spania şi Polonia 
 2018:  Olanda şi Malta  
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 2017: Danemarca şi Cipru  
 2019: Italia şi Bulgaria 

 
 Anunţul privind intenţia Timişoarei de a candida pentru acest titlu european a creat 
un val de simpatie şi susţinere din partea opiniei publice timişorene. În cursul acestei luni, au 
avut loc întâlniri cu mediul de afaceri, cu Cluburile Rotary şi Lions, cu mediul politic – 
parlamentari şi conducerea partidelor politice - care şi-au asumat prin semnătură 
„Angajamentului de susţinere a demersului privind candidatura Timişoarei la titlul de Capitală 
Culturală Europeană”. De asemenea, la acest proiect şi-a declarat intenţia de susţinere şi 
Consiliul Judeţean Timiş. 

Proiectul Capitalei Culturale a Europei nu este proiectul administraţiei locale, ci al 
întregii comunităţi, iar fără susţinerea comunităţii demersul este inutil. 
 Susţinerea politică şi economică sunt două dintre condiţiile importante care trebuie 
îndeplinite în derularea acţiunilor premergătoare participării Timişoarei în competiţia de 
proiecte, pentru titlul de Capitală Culturală a Europei, şi toate demersurile de până acum au 
avut în vedere acest lucru. 
 Având în vedere  importanţa acestui proiect, dar şi faptul că se derulează pe 
parcursul mai multor ani, solicităm acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind 
susţinerea demersurilor privind candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală 
Europeană după anul 2019. 
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