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apte ora e s-au înscris în cursa pentru titlul de 

Capitala Tineretului din România 

apte ora e din țară, Alba Iulia, Baia Mare, Galați, Ia i, Ploie ti, Satu Mare i Suceava s-au 
înscris anul acesta în competiția pentru titlul Capitala Tineretului din România, urmând ca 
municipiul care va câ tiga să primească un premiu în valoare de 50.000 de euro. 

Potrivit unui comunicat de presă, este cea de-a doua competiție organizată în cadrul acestui 
program național, care funcționează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului, 
titlu deținut de Cluj-Napoca în 2015. 

Programul este coordonat de Guvernanța Capitalei Tineretului din România – Consiliul 
Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT i Banca 
Comercială Română (BCR) – i î i propune să dezvolte modul în care autoritățile locale 
colaborează cu organizațiile neguvernamentale de tineret i cu mediul privat pentru a pune   
tinerii din România în centrul procesului de dezvoltare urbană. 

În prezent, titlul este deținut de Bacău, ora  care va preda tafeta pe 2 mai 2018, de Ziua 
Națională a Tineretului. 

Ora ul care va câ tiga acest titlu va primi din partea BCR, co-inițiator al programului, un 
premiu în valoare de 50.000 de euro. Acest premiu reprezintă atât un punct de pornire pentru 
finanțarea proiectelor propuse de ora ul câ tigător al titlului, cât i o resursă disponibilă pentru 
contribuția proprie în atragerea de surse adiționale de finanțare. 

Evaluarea proiectelor înscrise se va face în două etape, de către un juriu independent format 
din reprezentanți ai sectorului neguvernamental de tineret, ai mediului privat, ai organizațiilor 
de tineret ale partidelor politice parlamentare i ai unor instituții publice. Prima etapă constă în 
evaluarea formei simplificate a candidaturilor, în urma căreia vor fi desemnate, în luna august, 
ora ele finaliste. Ulterior, acestea vor depune candidaturile complete până în data de 15        
octombrie, urmând ca ora ul câ tigător să fie anunțat pe 12 noiembrie, în cadrul Summitului 
Tinerilor, care va avea loc în actuala Capitală a Tineretului din România, Bacău. 

Primul ora  din România care a purtat acest titlu i i-a asumat pionieratul acestui program a 
fost Timi oara, în perioada 2 mai 2016 – 1 mai 2017, urmat de către Bacău, ora  desemnat în 
urma organizării unei competiții i care va deține titlul de Capitala Tineretului din România până 
pe 1 mai 2018.  

Sursa: http://www.administratie.ro/sapte-orase-s-au-inscris-in-cursa-pentru-titlul-de-capitala-
tineretului-din-romania/ 

Suursa imagine: https://capitalatineretului.ro/ 
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EVENIMENTE 

Bucharest Jazz Festival 2017 la Piața George Enescu (București) 

3-9.07.2017 

Festivalul lansează un nou program de promovare a tinerilor interpreți din jazzul românesc, 

intitulat NewJazz Voices. Concursul face parte din programul de finanșare New Jazz Works, 

demarat în 2015 la propunerea curatorului Lucian Ban. 

Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/concert-mihai-margineanu-hard-rock-

cafe-iunie-2017/ 

Festivalul internațional de teatru de stradă (București) 

Duminică, 2 Iulie 2017 

Primăria Capitalei prin ARCUB organizează singurul festival internațional de 

teatru de stradă din București, care anula acesta devine cel mai mare eveniment 

de profil din țară. 

Mai multe detalii: http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/

festivaluri/festivalul-interna-ional-de-teatru-de-strada-bucure-ti/120362/e.html 

Furtuna la Salonic, TNB, Bucure ti 

Joi, 06 Iulie 2017 

Preț bilet: 20-100lei 

Un basm despre un duce detronat, devenit magicianul Prospero, și 

despre fiica lui, Miranda. O comedie a iluziilor, feerie, un text 

despre putere și răzbunare. 

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/furtuna 

 

Sursa imagine: http://www.tnb.ro/
ro/furtuna 

Timeshift Bucharest Dance Music Festival (Bucure ti) 

20-23.07.2017 

Davit Guetta i DJ Snake sunt headlineri, iar show-urile acestora din cadrul Main Stage-ului 
vor fi puse în evidență de un setup futuristic. Biletele se găsesc în format electronic pe 
www.iabilet.ro. 
 
Mai multe detalii: http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/festivaluri/timeshift-

bucharest-dance-music-festival/120249/e.html 
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