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Manifestări dedicate 

Centenarului Marii Uniri

- Măsuri adoptate -
150 milioane RON – suma alocată pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri !

S-a elaborat și adoptat pentru prima dată Documentul Programatic ce conține

Strategia de aniversare a Centenarului Marii Uniri și care cuprinde conceptul,

principiile, temele și tipurile de acțiuni.

Modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea

unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la

Centenarul Marii Uniri, prin care s-a creat cadrul complet și legal pentru buna

desfășurare a proiectelor și manifestărilor dedicate Centenarului.

Desfășurarea periodică la Guvernul României a ședințelor Comitetului

Interministerial pentru Centenar cu largă reprezentativitate (membri ai Guvernului,

reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Parlamentului României și ai

mediului academic).



Manifestări dedicate 

Centenarului Marii Uniri

-Proiecte aprobate în Comitetul din 6 iulie-

LISTA 1 (UAT-uri): 264

LISTA 2 (ministere, instituţii 

publice centrale și instituții 

subordonate ministerului): 86

Total eligibile: 350

Valoare totală proiecte Lista 1: 33.158.300 RON

Valoare totală proiecte Lista 2: 16.896.865 RON

Valoare totală proiecte: 50.055.165 RON
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Centenarul Marii Uniri

- Sume alocate din 23 martie până în prezent din 

bugetul de 100 milioane RON -

26.30% 50.50% 77% PREZENTMARTIE 2018



Centenarul Marii Uniri

- Buget total defalcat -
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Manifestări dedicate 

Centenarului Marii Uniri

Au fost alocate 50 milioane RON pentru ONG-uri. Au fost depuse 223

de proiecte în cadrul apelului deschis luna trecută iar în perioada

următoare vor fi evaluate.



Programul RO-CULTURA

Programul de finanțare a sectorului cultural din România, RO-CULTURA,

are un buget total de peste 29 de milioane euro și este realizat prin granturi

SEE și Norvegiene (Spațiul Economic European – fonduri norvegiene).

RO-CULTURA are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice

și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul

patrimoniului cultural.

Programul vizează restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice,

creșterea accesului la cultură, cooperarea culturală internațională în

domeniul patrimoniului și al creației artisitice contemporane.

La evenimentul de lansare al proiectului au participat peste 200 de

operatori culturali din România (ONG-uri, autorități publice, instituții de

cultură, instituții de educație, persoane fizice), interesați de oportunitățile

de finanțare disponibile.



Investiții în infrastructura culturală

Proiect de act normativ privind programul de investiții în domeniul culturii

precum și pentru modificarea unor acte normative - pe circuitul de avizare.

Finanțarea, cu funcționare multianuală, a următoarelor categorii de

cheltuieli de investiții:

•Achiziția de imobile monumente istorice și bunuri culturale mobile

•Construirea de obiective culturale

•Realizarea de lucrări de intervenții, reabilitare și/sau modernizare și

punere în valoare a monumentelor istorice, bibliotecilor, muzeelor,

centrelor culturale, instituțiilor de spectacole sau concerte.



Alte proiecte naționale și internaționale

 Programul Strategic “Orașe Europene”

 Sezonul Cultural România – Franța

 Manifestări în cadrul Președinției Consiliului UE

 Participarea României în calitate de invitat de onoare la Festivalul

Internațional de Artă Europalia etc.

 Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2021


