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Necesitatea unei strategii culturale 

 

Domnule preşedinte 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Onoraţi invitaţi, 

 

Şedinţa extraordinară de azi, dedicată aniversării Centenarului Palatului Culturii din 

Tîrgu Mureş, are o semnificaţie aparte în sensul că prin desfăşurarea ei se evidenţiază, şi în 

acest mod, atenţia şi respectul administraţiei judeţului Mureş faţă de un simbol al culturii 

mureşene, Palatul Culturii fiind un spaţiu, cu totul deosebit, în care viaţa spirituală a comunităţii 

noastre s-a manifestat, sub diferite forme, pe parcursul ultimei sute de ani . De altfel acest 

edificiu se constituie într-o emblemă a oraşului nostru, binecunoscută în ţară şi în străinătate. 

Nu putem decât să fim recunoscători celor care prin munca lor au contribuit la construcţia 

acestui edificiu dar şi celor l-au îngrijit şi păstrat pentru ca şi generaţiile viitoare să se bucure de 

el. 

Este acceptată ideea că un edificiu dedicat vieţii spirituale oricât de impunător este nu-şi 

poate îndeplini menirea decât atunci când şi cei care-l populează ştiu să-l utilizeze şi să-l 

valorifice. Din acest punct de vedere la Tîrgu Mureş, Palatul Culturii, prin calitatea oamenilor 

care compun această comunitate,  cred că şi-a îndeplinit menirea şi îşi merită numele. 

Mă folosesc de acest moment pentru a sublinia faptul că Consiliul Judeţean Mureş în 

calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale, a acţionat cu consecvenţă pe parcursul 

ultimilor nouă ani, perioadă de când am onoarea să fac parte din structura sa şi pe care o 

cunosc îndeaproape, să-şi îndeplinească misiunea de a coordona şi sprijini realizarea serviciilor 

publice de interes judeţean atât în plan economic cât şi social-cultural. În contextul de faţă 

doresc să accentuez componenta culturală a acestor servicii. Acest gen de activitate s-a derulat 

şi se derulează atât prin instituţiile culturale aflate în directa sa subordonare cât şi prin asociaţii, 

fundaţii şi alte organizaţii nonguvernamentale care organizează diverse programe şi proiecte 

culturale cu sprijin parţial obţinut prin competiţie din partea Consiliului Judeţean Mureş. 

Conform datelor contabile oficiale în perioada menţionată ponderea capitolului cultură din 



2 

 

bugetul anual al consiliului judeţean s-a situat în intervalul 9,51%-17,31%, media ultimilor 10 

ani fiind de 12,61%. Se poate comenta faptul că această cotă parte este sub necesităţile reale 

ale acestui domeniu dar în acelaşi timp trebuie avute în vedere resursele disponibile precum şi 

multiplele priorităţi legate de domeniul sănătăţii şi al asistenţei sociale precum şi de asigurare a 

infrastructurii judeţului. 

Pentru a avea un element de comparaţie pot menţiona faptul că pentru anul 2013 în 

Legea bugetului statului cheltuielile prevăzute pentru Ministerul Culturii sunt de circa 1,5%. Şi 

poate nu este lipsită de semnificaţii şi o statistică care arată că din totalul bugetului unei familii 

la noi în ţară doar 4,9 procente sunt destinate pentru cheltuieli de natură culturală, media 

europenă fiind de 8,9 procente. În Finlanda, Danemarca şi în Suedia, ponderea acestor 

cheltuieli este de peste 11 procente. 

Pentru a avea o idee mai concretă despre spectrul larg de activităţi culturale care sunt 

prevăzute să se desfăşoare în anul 2013 cei interesaţi pot consulta Anexa la HCJM nr 66 din 25 

aprilie 2013 unde la secţiunea 12. “Programul principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de 

cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş “ vor găsi un număr de 319 activităţi punctuale 

care se adresează tuturor categoriilor de cetăţeni din judeţ. La acestea se adaugă un număr de 

268 de evenimente organizate de asociaţii şi fundaţii care au depus cereri de sprijin din partea 

Consiliului Judeţean Mureş în cadrul competiţiei de proiecte derulate în baza OUG nr.84 din 

2008. Enumerarea făcută ne dă o imagine sub aspect cantitativ al activităţilor culturale 

desfăşurate sub patronajul Consiliului Judeţean Mureş. Evident este foarte importantă şi 

calitatea acestora pe care o pot aprecia doar concetăţenii noştri care sunt beneficiarii acestor 

manifestări. 

Pentru ridicarea nivelului calitativ al activităţilor din domeniul cultural precum şi pentru 

o optimizare a cheltuirii fondurilor alocate acestui domeniu cred că se impune cu necesitate ca 

pentru perioada 2014 -2018 să se conceapă, în premieră în cadrul Consiliul Judeţean Mureş, o 

„Strategie culturală a judeţului Mureş” pe care toate instituţiile de profil să o respecte şi să se 

plieze în vederea realizării ei. Această strategie ar trebui să aibă în vedere cel puţin trei direcţii 

strategice, şi anume: desfăşurarea unei vieţi culturale la standarde ridicate în concordanţă cu 

specificul naţional; menţinerea multiculturalităţii ca element sine qua non al asigurării coeziunii 
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sociale; integrarea culturii mureşene în spaţiul cultural naţional şi european. Pentru fiecare 

direcţie strategică pot fi identificate un mare număr de obiective şi măsuri specifice. Există deja 

modele de acest fel în cadrul altor consilii judeţene (de exemplu în judeţul Timiş). 

Personal nu cred că regionalizarea care urmează să se desfăşoare în perioada imediat 

următoare va anula necesitatea acestui demers. 

Aş încheia scurta mea intervenţie făcând o trimitere la o idee care spune că între cultură 

şi calitatea vieţii există o strânsă dependenţă. Tot ceea ce facem în Consiliul Judeţean Mureş 

pentru cei care ne-au ales şi pentru generaţiile care ne urmează are în vedere creşterea calităţii 

vieţii. Este marea noastră responsablitate pe care ne-am asumat-o toţi cei care ne aflăm aici ca 

membrii ai acestui consiliu. 

Va mulţumesc pentru atenţie. 

 

 

Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, consilier judeţean USL(PSD) 

 

(Alocuţiune prezentată în şedinţa festivă a Consiliului Judeţean Mureş din 7 iunie 2013 şi 

publicată în ziarul „Cuvântul liber” din 11 iunie 2013) 

 


