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Conferința „Finanțarea publică 
a proiectelor culturale”
4 iulie 2022 | Cinema Victoria (str. Ciprian Porumbescu, nr. 2, Timișoara)

Concept și context

Primăria Municipiului Timișoara și Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara organizează luni, 
4 iulie, începând cu ora 10:00, la Cinema Victoria (str. Ciprian Porumbescu, nr. 2, Timișoara), 
un eveniment dedicat finanțării publice a proiectelor culturale, deschis participării tuturor celor 
interesați.

Evenimentul constă în două sesiuni de prezentări și discuții despre rolul, principiile și formele alocării 
de fonduri publice pentru proiecte culturale de la bugetul local, cu un caz aparte reprezentat de 
situația Programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023 , care presupune și alocarea 
de fonduri de la bugetul de stat. Conceptul evenimentului a fost realizat în colaborare cu Raluca 
Iacob, analist politici publice.

Municipiul Timișoara a reformat sistemul de finanțare publică a proiectelor culturale prin mai multe 
intervenții strategice și dorește să dezvolte un forum de învățare și dialog public care să aducă 
în discuție provocările, bunele practici și beneficiile. Scopul este de a susține profesionalizarea 
și inovația în grantmaking-ul public pentru cultură prin dialog și schimb de experiențe la nivel 
național, prin generarea de resurse destinate îmbunătățirii practicilor de finanțare, cu implicarea 
și în beneficiul tuturor autorităților finanțatoare din România interesate. Ne dorim în primul rând 
îmbunătățirea sistemului propriu de finanțare și facem asta într-un context deschis, colaborativ, 
bazat pe schimb de experiențe.

Rolul strategic al autorităților locale este de a găsi cele mai potrivite metode de a susține inițiativele 
culturale, corelând grija pentru nevoia de autonomie și conectare socială a operatorilor culturali, pe 
de-o parte, cu impactul cultural și efectele sociale, educaționale, civice și economice de care are 
nevoie orașul, pe de altă parte.
Inițiativa propune o abordare strategică a subiectului, prin raportare la viziunea despre dezvoltare 
locală și la specificul domeniului, cu accent pe dimensiunea europeană specifică Timișoara 2023. 
Face acest lucru prin crearea unui spațiu de dialog și informare care presupune:

• formularea celor mai importante dileme și preocupări legate de alegerile care definesc 
constituirea programelor de finanțare pentru proiecte culturale de la bugetul local;

• prezentarea și punerea în dialog a mai multor alternative de constituire a programelor de 
finanțare publică pentru proiecte culturale de la bugetul local;

• inițierea unui spațiu de învățare prin discuții și schimb de experiențe între autorități finanțatoare și 
cu operatorii culturali;

• oferirea de informații și clarificarea modului de finanțare publică a programului Timișoara 2023. 



P
agina

2

4

centruldeproiecte.ro
C

onferința „F
inanțarea publică a proiectelor culturale”

La eveniment vor participa reprezentanți ai mai multor autorități finanțatoare a proiectelor culturale 
din România. După eveniment, o sinteză a discuțiilor cu recomandări va fi distribuită larg, inclusiv la 
nivel național, către autorități finanțatoare locale interesate.

Participarea la conferință este liberă pentru toți cei interesați, pe bază de înscriere prealabilă 
până pe data de 3 iulie. Sunt așteptați reprezentanți ai altor administrații publice locale și instituții 
finanțatoare, specialiști în politici culturale, reprezentanți ai actorilor culturali publici și privați, ai 
universităților și altor centre de cercetare, manageri culturali, cercetători și studenți în domeniile 
management cultural și politici publice. 

Argument

„Dezvoltarea culturală se bazează pe interacțiunea și cooperarea unei game largi de actori care 
formează ecosistemul cultural (inclusiv instituții publice, organizații ale societății civile și sectorul 
privat) într-un mod care cultivă inovația.”
—
Cultura 21: Angajamente privind rolul culturii în orașele sustenabile, Comisia pentru Cultură, 
UCLG – Organizația Mondială a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite, 2015 

Ecosistemul cultural al Timișoarei este complex, iar contextul Timișoara – Capitală Europeană a 
Culturii în 2023 îi face vizibile particularitățile, potențialul și nevoile de a fi susținut pentru a putea 
contribui la o creștere a participării culturale și la o mai bună calitate a vieții în oraș. De altfel, fiecare 
teritoriu are particularitățile sale, nevoile și potențialul său cultural, care este mai vizibil pus în 
valoare sau care are nevoie de ocazii și de investiții pentru a se manifesta. 

Viziunea programului local de guvernare este ca Timișoara să devină unul dintre orașele cu cea 
mai dinamică viață culturală din România și din regiune. Strategia culturală a Municipiului Timișoara 
pentru perioada 2014–2024 prezintă viziunea pentru oraș ca fiind locul unde viaţa culturală 
dinamică răspunde așteptărilor locuitorilor, economia creativă contribuie la bunăstare, iar creaţia 
artistică îmbrăţișează experimentul, un oraș cu o ofertă culturală diversă, conectată la fenomenele 
contemporane, cu un patrimoniu cultural valorificat inovativ și unde interculturalitatea este asumată.

Direcțiile majore de finanțare publică a culturii în Timișoara sunt: acordarea de subvenții instituțiilor 
locale de cultură și acordarea de finanțări pentru proiecte nonprofit către operatori culturali. 
Complementar, sunt alocate finanțări și pentru patrimoniul construit, pentru spații publice și 
infrastructură culturală și sunt concepute programe de sprijin pentru promovarea și susținerea 
actorilor privați ai economiei creative integrate în piața de profil (industriile culturale și creative). 
Primăria Municipiului Timișoara este, de asemenea, cel mai important finanțator al programului 
cultural Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023.

Dorința Primăriei Municipiului Timișoara este ca programul Timișoara – Capitală Europeană a 
Culturii să transforme orașul prin aprofundarea relației dintre artă și tehnologie, prin deschiderea 
spațiilor publice, prin creșterea nivelului de conștientizarea despre valoarea patrimoniului, prin 
încurajarea conexiunilor dintre actorii culturali și creativi și amplificarea potențialului lor pentru 
economia locală, prin relațiile care se construiesc între aceștia și instituțiile de educație și de 
cercetare, actorii economiei sociale, ai serviciilor de ospitalitate și alții. 

„Beneficiile unui sector cultural puternic depășesc cu mult impactul economic, cultura generând 
societăți mai sănătoase, mai fericite și mai incluzive. (...) De aceea este importantă abordarea 
culturii ca pe o investiție economică și socială, nu ca pe un cost.”
—
Impactul economic și social al industriilor culturale și creative, Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, iulie 2021

În condițiile în care finanțarea proiectelor culturale de la bugetele locale depășește ca pondere și 
valoare fondurile publice alocate de la bugetul național, considerăm că politicile de grantmaking 
public de la bugetul local merită mult mai multă atenție decât au avut sau au parte în prezent.
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Politicile de finanțare de la bugetul local pentru proiectele culturale sunt necesare și trebuie să ia în 
considerare viziunea și angajamentele politice pentru viitorul orașului, dialogul cu celelalte autorități 
finanțatoare, cadrul legal specific, așteptările cetățenilor și ale actorilor culturali. Cea mai importantă 
provocare rămâne nevoia de a aloca fondurile necesare către cele mai potrivite priorități și prin 
cele mai relevante forme și metode, care presupun continua încercare de a rezolva o ecuație cu 
mai multe variabile dinamice: resursele financiare disponibile, starea ecosistemului cultural, nevoia 
de autonomie a creației și de întărire a educației și promovării culturale, interesul public general al 
investiției în cultură și nevoia de adresare a unor probleme urgente ale orașului, starea infrastructurii, 
situația lucrătorilor culturali și conectarea acestora și, nu în ultimul rând, principiile care ancorează 
procedurile și procesele de lucru care definesc programele publice și alocarea de fonduri. 

Deși practicile culturale au efecte sociale, educaționale, economice, civice sau comunitare, 
finanțarea publică a culturii trebuie să rămână ancorată în valoarea sa specifică, care îi dă forță și 
autenticitate. Participarea culturală, creativitatea artistică, o relație vie și reflexivă cu patrimoniul 
sunt puternice prin caracterul lor expresiv și identitar, iar forța practicilor artistice, inclusiv a celor 
socio-culturale, stă în capacitatea lor de a se raporta la oameni și la realitate fără a fi subordonate 
sau justificate în mod direct altor obiective de politici publice importante, care țin de adresarea 
nevoilor altor domenii. 

Cu cât îi este recunoscută autonomia, cu atât cultura este mai vie și se poate raporta mai firesc 
la prioritățile publice, prin asumare artistică sau prin parteneriate semnificative cu actori ai altor 
domenii. Cultura vie este o cultură liberă și expresivă, reflectă o inteligență a locului și un potențial 
creator.

Finanțarea publică a proiectelor culturale beneficiază de un cadru legal specific, Ordonanța nr. 
51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și 
acțiunilor culturale, care a fost recent modificată, pe data de 16 iunie, prin aprobarea unei ordonanțe 
de urgență dedicate. Cu toate acestea, multe autorități publice locale preferă să își fundamenteze 
alocarea de fonduri publice pentru proiecte culturale pe Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 
general. 

Cele două acte normative au unele asemănări, dar, mai ales în urma recentei modificări a OG 
51/1998, prevăd și o serie importantă de priorități, proceduri și posibilități de grantmaking public 
extrem de diferite. În acest moment lipsesc cadrele de învățare pentru autoritățile publice 
finanțatoare dornice să își îmbunătățească practicile de finanțare, să discute interpretările pe care 
le aduc prevederilor legale, iar schimburile de experiență sunt punctuale și rare. Această situație 
nu valorifică potențialul existent de inovare în ce privește procesele de lucru și formele finanțărilor 
publice pentru cultură la nivel local.
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Agenda

 

10:00–10:30
Înregistrarea participanților

10:30–10:50
Deschiderea conferinței și cuvânt de bun venit – Dominic Fritz, primarul Timișoarei

• Care este viziunea pentru oraș a Primăriei și care este rolul culturii?
• Care este misiunea Primăriei în sprijinirea actorilor culturali pentru a contribui la realizarea acestei 

viziuni pentru oraș? 
• Care au fost pașii cei mai importanți realizați în acest sens? Care sunt măsurile care sunt în 

continuare necesare și care este asumarea Primăriei în acest sens pentru anii care vin?
• Care sunt în acest moment așteptările legate de programul Timișoara – Capitală Europeană a 

Culturii și care sunt principalele angajamente ale primăriei în relație cu acesta? 

11:00–13:00
Principii și forme ale finanțării publice pentru proiecte culturale
 
• Care sunt principiile și obiectivele finanțării publice pentru proiecte culturale?
• Ce alte abordări, instrumente și metode de finanțare publică a culturii sunt posibile? Care sunt 

provocările asociate fiecăruia și care sunt avantajele? Ce forme de sprijin și finanțare sunt 
necesare, dar nu sunt posibile în actualul cadru legal național? Cum interpretăm modificările 
aduse de noua formă a OG51/1998? 

• Care sunt principalele piedici în calea dezvoltării unor programe de finanțare publică adaptate 
complexității acțiunilor culturale și dezvoltării unui sector cultural vital și capabil? 

• Cum inițiem, ca autorități finanțatoare, un spațiu de ascultare, de dialog și de învățare pentru 
o bună calibrare între posibilitățile oferite de cadrul legal al finanțării publice pentru proiecte 
culturale, nevoile și modul de lucru al actorilor culturali independenți și viziunea despre rolul 
acestora în viața culturală a orașului? 

15:00–17:00
Finanțarea publică a programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023
 
• Cum și de către cine a fost până acum finanțat programul Timișoara 2023? 
• Care sunt evenimentele, proiectele și programele majore care au nevoie de finanțare multianuală 

consistentă și predictibilă și în ce stadiu al asigurării finanțării se află acestea?
• Care sunt procedurile de finanțare pentru Timișoara 2023 impuse prin Ordonanța de urgență 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea 
sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri 
financiare pentru susţinerea desfășurării Programului cultural naţional “Timișoara - Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2023”?

• Cum și de către cine va fi finanțat programul cultural pentru Timișoara 2023? Dar componentele 
sale transversale? 

• Cum poate fi Timișoara 2023 contextul în care fiecare actor cultural să își dezvolte capacitatea 
de acțiune cu o dimensiune europeană și să angajeze parteneriate semnificative și strategice, 
susținute prin forme adaptate, colaborative și strategice de finanțare? 


