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REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea Strategiei culturală a județului Arad pentru perioada 2021-2027  

 
 

 
1. Descrierea situației actuale 

Actuala Strategie culturală a județului Arad a fost elaborată în urmă cu aproximativ 10 
ani și nu mai corespunde realităților și necesităților actuale, fiind necesară actualizarea 
acesteia. 
 
Fiecare componentă/domeniu al dezvoltării durabile este importantă și trebuie analizată 
în vederea identificării nevoilor și găsirea celor mai bune variante de soluționare a 
acestora.  
 
Județul Arad beneficiază de un patrimoniu cultural bogat, fenomenul de 
multiculturalitate este bine conservat și răspândit pe întreg teritoriul județului și din acest 
motiv, este necesară o mai bună promovare la nivel local/regional/național și chiar 
internațional. Elaborarea unei strategii sectoriale în domeniul cultural este deosebit de 
importantă și necesară în vederea identificării surselor de finanțare pentru promovarea 
a tot ce înseamnă fenomen cultural, la nivel de județ. 
 
Strategia culturală a județului Arad pentru perioada 2021 -2027 a fost elaborată în baza 
Contractului de Servicii nr. 17 din 02.03.2021, încheiat cu Asocierea formată din: SC 
Romactiv Business Consulting SRL și Civita Strategy&Consulting SA, în cadrul 
proiectului ”Promovarea politicilor publice la nivelul judetului Arad”. Proiectul 
”Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad”, cod SMIS 129702 / cod 
SIPOCA 676 este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 “Administrație Publică și sistem judiciar 
accesibile și transparente”.  
 
Contractantul a respectat condiționările impuse prin Ghidul Solicitantului aferent cererii 
de proiecte POCA/471/2/1(CP12/2018 pentru regiuni mai puțin dezvoltate), inclusiv 
Anexa VI – Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din 
administrația publică locală. 
 
Conform prevederilor Contractului de Servicii nr. 17 din 02.03.2021, după elaborarea 
strategiei, aceasta va fi supusă procesului de transparență decizională, și va fi aprobată 
prin Hotarâre de Consiliu Județean. 
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2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat 

inițierea proiectului de hotărâre 

Viziunea Strategiei pentru consolidarea administrației publice este ca administrația publică a României 
să fie eficientă și receptivă la nevoile societății. Deoarece serviciile publice constituie principalul element 
la care cetățeanul se raportează atunci când evaluează performanțele administrației publice, Consiliul 
Județean Arad este preocupat în permanență de a oferi cetățenilor servicii publice de cea mai înaltă 
calitate.  

Managementul Consiliului Județean Arad îsi propune să implementeze un mod de conducere a 
organizației orientat către cetățeni, către respectarea de către serviciile publice furnizate a tuturor 
cerințelor acestora. 

În domeniul politicilor publice, la nivelul instituției s-a constatat lipsa unei Strategii culturale a județului 
Arad actualizată. În ultima perioadă tot mai multe instituții au fost interesate să acceseze fonduri 
europene în domeniul cultural și, în acest context, elaborarea unei strategii sectoriale în domeniul 
cultural este deosebit de importantă și necesară în vederea identificării surselor de finanțare pentru 
promovarea a tot ce înseamnă fenomen cultural, la nivel de județ. 

Conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”Consiliul judeţean adoptă 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului sau din proprie 
iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare 
cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale interesate, măsurile 
necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora.” 
 

3. Schimbări preconizate prin propunere 
Prin elaborarea Strategiei culturale se urmărește a se stabili oferta culturală și potențialul cultural astfel 
încât să se ghideze activitatea culturală a întregului județ Arad. 

 
4. Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor propuse 

cu rezultate existente în domeniul supus reglementării, în baza unor informații reale, 
exacte și complete 

Nu este cazul 
 

5. Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz 
Nu este cazul 

 
6. Impactul financiar asupra bugetului județului 

Nu este cazul 
 

7. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare 
Nu este cazul 

 
8. Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz 

Pe parcursul procesului de elaborare a Strategiei culturale au avut loc grupuri de lucru cu actorii locali 
interesați și consilierii județeni.  
Documentul va fi supus transparenței decizionale. 

 
9. Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii 
- Prevederile art. 173 alin. (3) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Contractului de servicii nr. 17/02.03.2021; 
- Contractului de finanțare nr. 423/09.09.2019. 

 
 

Președinte 
Cionca Iustin 


