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Despre conservarea patrimoniului industrial mureşean 

 

Domnule preşedinte, 

Domnilor vicepreşedinţi, 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

În cele ce urmează doresc să vă reţin atenţia cu o problemă pe 

care eu o apreciez că fiind de interes comunitar şi am speranţa că veţi 

avea aceeaşi părere şi domniile voastre după ce vă voi expune 

considerentele care urmează. 

Constatăm cu toţii că timpul se scurge inexorabil, că generaţiile se 

succed firesc şi, după ce îşi epuizează energiile creatoare, lasă în urma 

lor mărturii ale gradului lor de civilizaţie. 

Este ştiut faptul că fiecare “strat” de civilizaţie se aşează pe 

“stratul” celei anterioare într-un complex proces de transfer al 

cunoştinţelor dobândite dar şi al preluării zestrei materiale rezultate din 

munca şi inteligenţa celor care au compus corpusul uman al generaţiei 

care şi-a consumat existenţa într-un spaţiu geografic bine definit. 

Circulând în lumea largă se pot vedea, cu uşurinţă, urme ale diferitelor 

epoci istorice constatând mari diferenţe ale nivelurilor de civilizaţie dar, în 

acelaşi timp, şi atitudini diferite, având întotdeauna şi explicaţii, legate de 

conservarea şi valorificarea acestora. Pentru perioade istorice mai 

apropiate, în lumea modernă, avem senzaţia că elementele constitutive, 

în plan material şi spiritual, ale civilizaţiei unei comunităţi se vor păstra 

de la sine şi cei care ne vor urma le vor putea cunoaşte fără riscul de a 

se pierde. Experienţa dovedeşte că acest lucru nu se petrece de la sine 

ci este necesară intervenţia unor instituţii specializate care, după un 

proces de identificare şi selecţie, trebuie să facă demersurile necesare 

pentru atingerea scopului menţionat. 
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O componentă extrem de importantă a creativităţii umane are drept 

rezultat realizarea de construcţii, de structuri mecanice şi, mai aproape 

de zilele noastre, de structuri mecatronice. Aceste elemente au o viaţă în 

timp din ce in ce mai scurtă producându-se o uzură morală puternic 

accentuată de evoluţiile tehnologice cu o dinamică incredibilă în perioada 

actuală. Plecându-se de la aceste considerente s-a constituit o ramură 

nouă a arheologiei intitulată “Arheologia industrială”. Comitetul 

International pentru Conservarea Patrimoniului Industrial-TICCIH (The 

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) 

precizează că „Arheologia industrială are ca obiect de studiu 

inventarierea, punerea în valoare şi prezervarea siturilor de instalaţii 

mecanice în domeniile artizanale, industrie şi transporturi, mine şi lucrări 

hidraulice, toate acestea în strânsă legatură cu istoria clădirilor, 

arhitecturii şi tehnicilor, cu etnologia, istoria economică şi culturală. 

Arheologia industrială are misiunea de a atrage atenţia asupra muncii, 

situarea ei în contextul social al proceselor de fabricaţie, al utilajelor şi al 

construcţiilor." 

În Tîrgu Mureş şi în judeţul Mureş în decursul ultimului secol s-au 

realizat în diferite ateliere, fabrici şi alte entităţi un număr impresionant 

de produse industriale: maşini (maşini de cusut, maşini de ţesut, maşini 

de tricotat, maşini de bobinat, maşini mecanice de calcul, copiatoare, 

maşini şi utilaje forestiere, maşini pentru industria materialelor plastice, 

etc), aparate şi sisteme electromecanice, produse chimice, produse 

textile, produse din sticlă, produse complexe din lemn (mobilă, 

instrumente muzicale, ambarcaţiuni etc), produse alimentare şi 

enumerarea ar putea continua. Cea mai mare parte a acestor produse 

au devenit “istorie”, oamenii din generaţia tânără nu ştiu că aceste 

produse, unele de foarte mare complexitate, s-au realizat aici, de 
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oamenii de aici, ceea ce a presupus existenţa unei civilizaţii tehnologice 

de nivel ridicat.  

Având ca argument cele dezvoltate mai sus cred că se impune, cu 

necesitate, ca în cadrul Muzeului Judeţen Mureş, aflat în subordinea 

Consiliului Judeţean Mureş să se constituie o secţie de “Arheologie 

industrială” care să includă în structura sa patrimoniul de civilizaţie 

mureşeană menţionat anterior. Raportându-ne la o scară de valori 

morale specifică comunităţii căreia îi aparţinem consider că prezervarea 

acestui patrimoniu este pentru noi o obligaţie, atât faţă de cei care l-au 

creat cât şi faţă de generaţiile care ne vor urma. 

Vă mulţumesc pentru atenţie. 

 

Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, consilier judeţean PSD 

 

( Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 5 

martie 2015) 

 


