
ORAȘUL CREATIV



Nota 1: Acest proiect de organizare a culturii la nivel local pornește de la respectarea 
celor două principii constituționale de mai jos: 

Art. 33 – Accesul la cultură

(1) Accesul la cultură este garantat, în condițiile legii. 
(2) Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și 
de a accede la valorile culturii naționale și universale nu 
poate fi îngrădită. 
(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identității spiritu-
ale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, pro-
tejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea 
creativității contemporane, promovarea valorilor cultura-
le și artistice ale României în lume.

Art. 16 – Egalitatea în drepturi

(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publi-
ce, fără privilegii și fără discriminări. 
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Nota 2: Niciuna dintre cheltuielile menționate în acest proiect nu presupune alocări suplimentare 
din bugetul Municipiului Târgu Mureș, ci valorificarea resurselor materiale și financiare existente.



Cum e la noi?

Un studiu realizat de Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii – Vitalitatea Culturală a Orașelor din 
România – publicat în noiembrie 2019, a măsurat vitalitatea culturală a orașelor din România, analizând în primul 
rând potențialul acestora. Autorii studiului conceptualizează vitalitatea culturală ca dovada creării, diseminării, vali-
dării și sprijinirii artelor și culturii ca dimensiune a vieții de zi cu zi în comunități. Conform indicilor măsurați de specia-
liști, orașul Târgu Mureș stă bine la capitolele Resurse umane specializate și Infrastructură culturală. 

Resurse umane specializate

Cine sunt operatorii culturali din Târgu Mureș?

•	 Ministerul Culturii:

Teatrul Național Târgu Mureș - Companiile Liviu Rebreanu și Tompa Miklos

•	 Ministerul Educației și Cercetării:

Universitatea de Arte Târgu Mureș – constituie principala instituție de formare a re-
surselor umane specializate în domeniul cultural-artistic. În ultimii 10 ani univer-
sitatea și-a diversificat oferta de studii de la 5 specializări licență și 3 specializări 
master la 8 specializări licență și 8 specializări master.

Număr absolvenți 
Universitatea de Arte 

Târgu Mureș

2010-2011 2018-2019
Licență Masterat Licență Masterat

56 42 78 65

•	 Consiliul Județean Mureș:

Filarmonica de Stat Târgu Mureș
Teatrul pentru copii și tineret ”Ariel”
Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș
Redacția revistei ”Vatra”
Redacția revistei ”Lato”
Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”



•	 Municipiul Târgu Mureș: 

Nu are nicio instituție culturală subordonată, dar, cu toate acestea, în ultimii 
10 ani, executivul Primăriei Târgu Mureș a devenit cel mai activ operator cultural de pe 
piață prin organizarea a nenumărate concerte, festivaluri, recitaluri de poezie, come-
morări și sărbători finanțate din banii comunității.

După cum vedem contextul cultural actual la Târgu Mureș este total nepotrivit pentru desfășurarea de 
evenimente culturale private pentru că mediul asociativ-privat este puternic concurat de stat. Cu toate 
acestea, începând cu anul 1999 au fost înființate și funcționează la nivelul comunității diferite organizații 
culturale independente și artiști independenți cu rezultate demne de menționat: 3g HUB, Yorick Studio, 
Compania Andras Lorant, Teatru 74, B5 Studio, Minitremu, K’Arte etc. Dacă unele din aceste organizații 
independente sunt formate din angajați ai instituțiilor publice de cultură sau învățământ, există un grup de 
artiști absolut independenți care trăiesc din sursele pe care ei le atrag și din produsele culturale pe care le 
creează și care acum sunt mai vulnerabili ca oricând. Ne referim la sectorul cultural independent (mediul 
asociativ-privat) care, deși activ, nu are acces la resursele de infrastructură și cele financiare ale comunității. 
Tocmai din acest motiv este foarte greu pentru o companie culturală privată să-și facă un plan pe termen 
lung. Deși sunt 143 de studenți care își finalizează studiile la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, ma-
joritatea dintre aceștia (chiar și cei din Târgu Mureș) aleg să plece spre alte comunități din cauza lipsei de 
oportunități. Odată la 2-3 ani companiile independente din Târgu Mureș sunt forțate de împrejurări să o ia 
de la capăt cu alte resurse umane și altă schemă de funcționare.  



Infrastructura culturală
Dacă instituțiile publice beneficiază, pe lângă subvenția bugetară acordată de stat, și de spații generoase în care 
să-și dezvolte activitatea, pentru artiștii independenți acest lucru a fost dintotdeauna o mare problemă. Dacă un 
artist are nevoie de un spațiu de manifestare acesta va trebui să nu deranjeze. 

Deși nu are nicio instituție culturală în subordine, infrastructura culturală pe care Municipiul Târgu Mureș o admi-
nistrează este demnă de invidiat pentru orice oraș din România:

Casa de Cultură Mihai Eminescu –  ”este o instituție complexă: de cultură, prestări servicii turistice și alimentație 
publică, aflată în administrarea Municipiului Târgu Mureș, amplasată în zona rezidențială a orașului. Clădirea, cu o 
arhitectură aparținând finelui de secol XX, oferă celor interesați oportunitatea de a organiza diverse manifestări de 
cultură, turistice și economice. Capacitatea unității de cazare este de 43 de camere în regim dublu și un apartament 
(tarife anexa 7). Hotelul este clasificat la categoria 2 stele; în incintă există, de asemenea,  un restaurant cu bar și 
terase, cu o capacitate totală de 100 de locuri. Dispune de o sală de spectacole de 400 locuri, 2 săli multifuncționa-
le,  cu o capacitate de 35 de locuri fiecare și un hol expozițional cu o suprafață de 220 mp.” Sursa: website-ul primăriei

Cinema Arta – ”este amplasat în P-ța Trandafirilor, are o capacitate de 340 locuri în trei săli de spectacole, se des-
fășoară proiecții de filme, spectacole, concerte, teatru și expoziții: sala din față, cu 208 locuri pentru filme clasice 
pe peliculă de 35 mm și 2D/3D DCI,  iar cele două săli din spate pentru filme în 2D/3D DCI.” Sursa: website-ul primăriei

Teatrul de Vară – ”este amplasat în P-ța Trandafirilor, are o capacitate de 1860 locuri, se desfășoară spectacole în 
er liber, concerte, teatru și proiecții de filme.” Sursa: website-ul primăriei 

Cetatea Medievală din Târgu Mureș – (funcțio-
nează în cadrul SPUM – Serviciul Public de Utilități 
Municipale) a fost renovată la începutul deceniului 
trecut pe fonduri europene cu scopul de a găzdui 
evenimente culturale. Criteriul de acordare a aces-
tor spații diferiților artiști sau organizații culturale nu 
s-a făcut niciodată pe criterii transparente. Detaliem 
mai jos spațiile existente în acest moment în cetate 
așa cum sunt ele definite în regulamentul de funcți-
onare al SPUM:



”Bastionul Măcelarilor – este situat 
pe colțul de NE al incintei Cetății. Este 
compus din parter și 2 etaje. Supra-
fața totală utilă este de 320 mp. Se 
vor desfășura proiecte culturale în 
general și în mod special teatrale, ca 
un spațiu nonconvențional de expri-
mare artistică. Vernisaje de expoziții, 
cafenele literare. Etajul II dispune de 
o sală de teatru cu 70 locuri. 

Bastionul Croitorilor și Scena Mică – sunt 
situate în colțul NV al incintei Cetății. Este 
compus din parter și 2 etaje. Suprafața to-
tală utilă este de 380 mp. Scena are o su-
prafață de 108 mp și este dotată cu gradene 
ce asigură 200 locuri. Se desfășoară proiec-
te privind spectacole de teatru și muzicale 
într-un centru multifuncțional, ateliere de 
inițiere în dans și cântece, concerte atât în 
interior cât și pe scenă. Etajul II dispune de 
o sală de teatru cu 80 locuri. 

Bastionul Porţii – este situat pe latura de 
vest a Cetății. Este compus din parter, 2 eta-
je și pod utilizabil. Suprafața totală utilă este 
de 108 mp. Funcționează ca secție a Muzeu-
lui Județean de Istorie. 

Bastionul Mic – este situat pe latura de vest 
a cetății. Este compus din parter și două etaje. 
Suprafața totală utilă este de 78 mp. Ca spațiu 
expozițional pentru Muzeu și bresle. 

Corpul E – este situat în zona N centrală a incin-
tei Cetății. Este compus din subsol (beci), parter și 
etaj. Suprafata utila este de 200 mp. Ca săli multi-
funcționale, folosite în special pentru funcționarea 
taberelor de creație și ca spații expoziționale și de 
organizare a unor târguri tematice. 

Bastionul Dogarilor – este situat in incinta Cetății. Este com-
pus din subsol, parter și 2 etaje. Suprafața totală utilă este 
de 280 mp. Demisolul și parterul funcționează ca și club de 
jazz și culise pentru spectacolele organizate cu ocazia unor 
evenimente. Funcționează și pentru vernisaje și concerte.” 

Corpul D – săli expoziționale. 

În lipsa unor criterii obiective și transparente de închiriere a spațiilor din cetate, s-a ajuns la aberația în care 
universitatea de medicină a primit, gratuit, un spațiu în cetate, dar universitatea de arte, nu. Mai mult decât atât, o 
firma proaspăt înființată, în septembrie 2019, a primit, în octombrie 2019, ”gratuit” (1.500 de lei/lună) un spațiu de 
bar în mijlocul cetății: fără licitație prealabilă, într-un spațiu al cărui scop este găzduirea de evenimente artistice și 
culturale. 



Cheltuieli bugetare pentru ”cultură”
Din analiza alocărilor bugetare locale din ultimii 10 ani se poate observa că Municipiul Târgu Mureș prin servici-
ile din primărie se erijează în operator cultural și cheltuie anual sume importante de bani pe activități culturale 
organizate fie de angajați ai primăriei care nu au nicio legătură cu actul cultural, fie prin încredințare directă cu 
precădere de către propria clientelă. Astfel, ajung să fie finanțate generos din bani publici festivaluri și evenimente 
culturale care fie nu au nicio relevanță artistică, culturală sau socială, fie, faptic nu există. 

Bugetul local Târgu Mureș 2016 2017 2018 2019
Cultură 5,448,443 6,679,430 10,911,648 11,343,475
Sport 9,376,721 9,684,770 8,783,266 14,542,550
Tineret 712,000 852,000 1,130,000 1,215,000
Religie 2,285,664 2,000,000 4,091,947 2,500,000
TOTAL 17,822,828 19,216,200 24,916,861 29,601,025



Pe scurt, la capitolul ”Cultură, Recreere și Religie” în ultimii 4 ani Municipiul Târgu Mureș a cheltuit, în medie, aproxima-
tiv 23 de milioane lei pe an, concursului de proiecte culturale fiindu-i alocată suma de aproximativ 1 milion de lei pe 
an. Regulamentul de desfășurare a concursului este desuet și ilegal: desuet în sensul în care inovarea în cultură nu 
este deloc stimulată, fiind apreciate și încurajate activitățile tradiționale. Ilegal în sensul că prezentul regulament nu 
respectă obligațiile instituite de Ordonanța 51/1998 care fixează cadrul legal de organizare a concursului de proiecte 
culturale. Mai mult decât atât banii câștigați prin concurs de proiecte ajung la beneficiari la 6 luni după finalizarea 
proiectelor și depunerea dosarelor de decontare.

Bugetul local Târgu Mureș 2016 2017 2018 2019
Buget total cultură 5,448,443 6,679,430 10,911,648 11,343,475
Concurs de proiecte culturale 1,047,443 1,000,000 1,000,000 2,000,000

La Consiliul Judeţean situația este asemănătoare. Nu există nicio strategie clară de dezvoltare a culturii la nivel ju-
dețean, bugetul aferent culturii fiind folosit fie pentru a subvenționa instituțiile publice, fie pentru a subvenționa prin 
încredințare directă, pe criterii absolut netransparente, anumite proiecte. Există și un concurs de proiecte culturale 
care propriu-zis nu prea există, alocarea sumelor făcându-se pe principiul ”se împarte ce este la toată lumea”. Sumele 
alocate operatorilor culturali - între 500 și 8.000 de lei - sunt derizorii pentru desfășurarea unui act cultural calitativ. 
Mai mult decât atât, în ultimii ani, jumătate din proiectele câștigătoare sunt câștigate de diferite parohii din județ, 
deși există un alt concurs dedicat exclusiv cultelor.



Cum e la alții?

”Obiectivul nostru este să construim o națiune unde talentele creative ale tuturor oamenilor să fie folosite pentru a crea o 
economie adaptată secolului 21 – în care competiția va fi între creiere și nu mușchi.” Tony Blair, 1998.

Marea Britanie a fost prima țară din lume care a înființat un departament guvernamental și a inițiat o politică națio-
nală dedicată industriilor creative. Rezultatul: în 2012 – 5,2% din economia UK era reprezentat de industriile culturale 
și creative, având cea mai spectaculoasă creștere (6% din totalul locurilor de muncă). În toată Europa industriile 
culturale și creative creează joburi, stimulează antreprenoriatul și înființarea de mici întreprinderi, formează resurse 
umane înalt calificate și conectate la o piață globală. În același timp oferă soluții astfel încât oamenii talentați să-și 
îndeplinească visele și să își pună în practică ideile, creează un mediu propice inovației și poate contribui la creșterea 
calității vieții.

Există modele ce evidențiază diferitele clasificări ale industriilor creative: Modelul DCMS: se bazează pe acti-
vități care necesită creativitate, iscusință, îndemânare, talent, cu potențial de bunăstare și creare de locuri de 
muncă prin exploatarea proprietății intelectuale; Modelul cercurilor concentrice (Modelul TWF): se bazează 
pe originea și difuzarea ideilor creative prin sunet, text și imagine din artele creative de bază; Modelul texte-
lor simbolice: se bazează pe industriile interesate de producția industrială și difuzarea/ diseminarea de texte 
simbolice; Modelul privind drepturile de autor WIPO: se bazează pe industriile implicate direct sau indirect în 
crearea, fabricarea, producerea, difuzarea și distribuția de drepturi de autor; Modelul Americans for the Arts: 
se bazează pe întreprinderile implicate în producția sau distribuția artelor (arte centrate pe afaceri); Modelul 
UIS privind comerțul: se bazează pe bunuri și servicii culturale care intră în comerțul internațional.

Există diferite studii și modele din occident care 
ar putea fi replicate la noi, de la existența așa nu-
mitelor clustere creative până la pașii pe care o 
comunitate ar trebui să-i urmeze pentru a deveni 
un oraș creativ. De fiecare dată când am încercat să 
emulăm conceptul de industrie bazată pe clustere 
creative realitatea românească s-a dovedit a fi mult 
mai cruntă decât relaxarea pieței libere în care acest 
concept funcționează fără probleme. 



Orașul creativ. Clasa creativă

În anii ’80 a apărut conceptul de oraș creativ pornind de la premisa că 
problemele unui oraș contemporan nu pot fi rezolvate doar prin dez-
voltarea infrastructurii fizice (drumuri, poduri, clădiri noi etc.) ci și prin 
cultivarea unei culturi organizaționale deschise către inovare, încuraja-
rea oamenilor în a rezolva anumite probleme urbane, implicarea dife-
ritelor organizații civile în planificarea urbană. 

Într-un oraș creativ, un licean sau un funcționar al unei bănci, spre 
exemplu, ar fi încurajați să își prezinte ideile existând totodată și instru-
mentele prin care idile acestora să fie implementate. Un oraș creativ 
este un oraș cu o viziune, o combinație între politicile privind străzile, 
parcurile și grădinile, viața culturală, rețele formale și informale ale ora-
șului precum și modul în care este organizat, manageriat și guvernat.

DAR, cheia unei economii inovative și prospere stă în cei 3T – teh-
nologie, talent și toleranță – cele trei elemente necesare fie să 
păstrezi resursele creative ale orașului, fie să atragi creativi noi 
care împreună să formeze clasa creativă. O comunitate animată 
din punct de vedere cultural îndeamnă dezvoltarea creativității, 
încurajând pe de o parte spiritul antreprenorial și pe de altă parte 
generând produse ce pot fi valorificate la o scară industrială. În 
concluzie, cifrele macroeconomice ce privesc industriile culturale 
și creative sunt influențate, mai mult sau mai puțin direct de nive-
lul de animare cultural al unei regiuni sau al unei comunități.



Cum ar putea fi la noi?

Există multe modele de politici publice locale în diverse orașe sau regiuni europene și multe dintre ele pot fi ușor 
adaptate în România sau preluate ca inițiative ale sectorului privat: punerea la dispoziție de spații și clădiri (Bar-
celona, Varșovia), metode de stimulare și susținere a antreprenoriatului creativ (Hamburg, Genk), instrumente de 
finanțare (Berlin, Praga, Barcelona) precum și promovarea creativității în alte sectoare (Milano). Evident, fiecare set 
de măsuri este potrivit în funcție de specificul local al industriilor culturale și creative, politica locală de susținere a 
sectorului cultural precum și bugetele disponibile.

Resursele umane specializate
O națiune prosperă știe să-și cultive talentele locale și să atragă talente noi din 
alte regiuni. Vorbim deseori despre brain drain în România: despre cum cei mai 
deștepți tineri aleg calea străinătății, deoarece aici nu găsesc elementele cheie 
pentru dezvoltarea lor. Același fenomen se întâmplă și cu tinerii creativi: este 
nevoie de un ecosistem funcțional în care să poți crea, iar mai apoi să poți pro-
duce și distribui creația ta. Tehnologia și revoluția digitală sunt esențiale pen-
tru clasa creativă, căci au schimbat complet modelele de business ale secolului 
21. Un spațiu bine conectat la rețea, în care ai acces la inovații tehnologice este 
un avantaj competitiv într-o piață globală.

Primul pas către un climat sănătos, propice pentru dezvoltarea cultu-
rii în orașul nostru, ar fi schimbarea mentalității în ceea ce privește ce 
anume înseamnă cultura în secolul 21. 

În privința activităților culturale este util să distingem între produsele industriilor creative. Pe deoparte există categoria produselor cultu-
rale, de patrimoniu sau artistice – upstream activities – a căror aplicabilitate comercială nu este întotdeauna foarte mare. De cealaltă parte, 
există – downstream activities – produse cu aplicabilitate comercială imediată, transferabile și cu potențial de economie de scară uneori. Un 
joc pe calculator (downstream) are o valoare comercială mult mai mare decât un spectacol de teatru (upstream). 



Cultura secolului 21 înglobează o multitudine de activități de la arte performative la instalații audio-vizuale, de la gra-
ffitti la diferite forme de intervenție culturală în spațiul public – arta stradală, ca să nu mai amintim de toate conexi-
unile din arta digitală de la producția de animații video la industria jocurilor pe calculator. 

Ecosistemul cultural creativ, mai ales în 
România, funcționează într-un mod di-
ferit față de cele antreprenoriale, însă, la 
fel ca acestea, are două nevoi de bază: 
infrastructură și finanțare.

Dezvoltarea infrastructurii și dotarea acesteia
La fel cum antreprenorii din domenii precum cel medical sunt sprijiniți, la fel cum autoritățile locale dezvoltă parcuri industriale pentru 
a veni în sprijinul companiilor private, la fel antreprenorii culturali și cei din sectorul creativ, în general, au nevoie de o bază sănătoasă și 
stabilă pentru a se dezvolta.

În fiecare dintre noi există câte un artist. Dar pentru ca acest artist să iasă la iveală el are nevoie de condițiile și de instrumentele necesare. 
Câți dintre noi nu și-au dorit să experimenteze măcar o dată cum e să cânți la un pian, sau să pictezi pe un șevalet, sau mai nou, să folosești o 
imprimantă 3D sau un laser CNC? În alte orașe, chiar și de la noi, există așa numitele makerspace, care, pe scurt, servesc exact acestui scop. 



Makerspace Târgu Mureș

Casa de Cultură Mihai Eminescu ar putea fi transformată într-un makerspace. Makerspace-ul este un spațiu de lucru 
colaborativ organizat în cadrul unei școli, biblioteci sau o unitate publică/privată în vederea creării, învățării și expe-
rimentării. 

Aceste spații sunt deschise și accesibile, prin abonament, pentru copii, adulți și antreprenori având o 
varietate de echipamente pentru producători, inclusiv imprimante 3D, aparate de tăiat cu  laser, unelte 
CNC și chiar mașini de cusut. Aceste spații ajută, de asemenea, la pregătirea celor care au nevoie de 
abilitățile critice ale secolului 21 în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM). Ele 
oferă un cadru necesar învățării, ajută dezvoltarea gândirii critice și stimulează încrederea în sine. Unele 
dintre abilitățile care se învață într-un makerspace se referă la electronică, imprimare 3d, modelare 3D, 
codare, robotică și chiar prelucrarea lemnului. Makerspace-ul favorizează, de asemenea, antrepreno-
riatul și într-o abordare bazată pe experiment – de tip growth hacking – ar funcționa ca un incubator și 
accelerator pentru mediul de afaceri. 

Aceste spații, precum și uneltele din dotare, ar 
putea fi puse la dispoziția comunității pe bază 
de închiriere, abonament lunar sau vouchere. 

De exemplu, un tânăr pasionat de aeromodelism și-ar putea crea modelele foarte ușor 
într-un spațiu în care pe lângă faptul că ar beneficia de unelte moderne – pe care de altfel 
nu și le-ar permite – ar beneficia și de un instructaj în ceea ce privește folosirea acestora. 
Un alt exemplu ar fi un grup de tineri dornici să înceapă o afacere, obiectivul acesteia nece-
sitând folosirea uneltelor mai sus menționate. Pe baza unui abonament, aceștia ar putea 
accesa spațiile și uneltele din dotarea makerspace-ului până când vor avea disponibilitatea 
bugetară să-și asigure achiziția propriilor unelte și echipamente.



În aceeași clădire a Casei de Cultură există o sală de spectacole și un foaier 
generos. În ultimii ani sala a servit doar discursurilor politicienilor, foaierul fiind 
folosit pentru comunicarea funcționarilor primăriei cu beneficiarii diferitelor 
servicii sociale (acordarea tichetelor sociale etc.). Sala ar trebui renovată și do-
tată cu scenotehnică de secol 21. Companiile de teatru din localitate, atât cele 
private, cât și cele de stat ar putea închiria sala pentru a desfășura spectacole și 
evenimente culturale. Mai mult decât atât, foaierul ar putea servi ca spațiu expo-
zițional atât pentru artiștii consacrați, cât și pentru tinerii elevi aspiranți ai Liceului 
de Arte. Astfel, s-ar resuscita un spațiu mort din inima orașului, economia crea-
tivă ar fi impulsionată, iar orașul nu ar mai pierde niciun talent.

Districtul Creativ Târgu Mureș

Studenții și absolvenții Universității de Arte Târgu Mureș, împre-
ună cu absolvenți de la diferite alte specializări ale celorlalte uni-
versități din oraș, ar fi putut oferi Cetății Medievale efervescența 
necesară unui centru creativ artistic. Acest lucru nu s-a întâmplat, 
deoarece, în general, lucrurile nu se întâmplă de la sine în absența 
unor condiții propice.

Bineînțeles, nu susținem că nu s-a întâmplat nimic în Cetatea Medievală în ultimii ani, spunem 
doar că modelul actual nu este sustenabil. De exemplu, spațiile din Bastionul Măcelarilor au fost 
puse constant în valoare, atât în beneficiul artiștilor cât și al târgumureșenilor, prin activitatea 
Yorick Studio și a 3g HUB (Teatru 3g) sau Teatru 74. Pentru un operator cultural privat costurile 
în ceea ce privește realizarea unui eveniment sunt foarte mari: plata chiriei și a utilităților, ono-
rariile artiștilor și remunerația tehnicienilor, drepturi de autor pentru text, muzică sau imagine 
folosită etc. Dacă evenimentul este finanțat din fonduri publice, prin lege, este interzisă exploa-
tarea comercială a acestuia. Deci, artiștii târgumureșeni au nevoie de o sursă de venit alternati-
vă, care să le ofere stabilitatea necesară conceperii unor proiecte de anvergură europeană, de 
care, în final, va beneficia, în primul rând, comunitatea târgumureșeană.



Acest cluster va avea propriul organism de conducere – consiliu director – format din: 

•	 reprezentanții artiștilor membri, aleși prin vot;
•	 membri comisiei de cultură a Consiliului Local Târgu Mureș;
•	 un reprezentant al executivului primăriei de la Serviciul Activități Culturale.

Atribuțiile consiliului director al Districtului Creativ:

•	 implementarea, prin consultarea unor specia-
liști, a unui plan de afaceri în ceea ce privește 
administrarea cetății Târgu Mureș prin valori-
ficarea, prin închiriere, a tuturor spațiilor co-
merciale din cetate (bar, restaurant food-court 
etc.);

•	 întreținerea spațiilor din cetate și cofinanțarea 
de evenimente cultural-artistice din fondurile 
obținute;

•	 realizarea unei interfețe de comunicare cu toa-
te părțile interesate (artiști, autorități, public) 
în vederea unei comunicări eficiente;

•	 realizarea și  administrarea unui calendar de 
acces la spațiile cu destinație culturală.

Propunerea noastră este înființarea unui cluster creativ în Cetatea Medievală – Districtul Creativ Târgu Mureș – 
care să funcționeze pe principiul administrării comune a spațiilor din cetate. Asociațiile culturale și artiștii din Târgu 
Mureș, organizați în mici HUB-uri (în funcție de domeniu), vor putea beneficia de spațiile respective – printr-un regu-
lament de închiriere a spațiilor – în vederea dezvoltării de evenimente culturale și artistice. 

S-ar realiza astfel un cluster creativ care, pe lângă potențialul turistic imens, ar putea concentra resursele creative ale comunității într-un 
singur spațiu bine definit. Mai mult decât atât, artiștii ar avea, resursele economice care pot fi valorificate în interesul comunității și pentru 
comunitate, iar bugetul local ar putea fi degrevat de cheltuielile cu întreținerea Cetății Medievale.



Politica de finanţare

Așa cum am arătat, banii comunității se distribuie prin două direcții: finanțare prin încredințare directă (85%) și finan-
țare prin organizare de concurs de proiecte (15%).

Deși conceptul de încredințare directă contravine principiilor unei piețe libere, concurența neloială la care sunt 
supuși operatorii culturali din mediul asociativ și privat ar îndemna ca finanțarea prin încredințare directă să fie 
condiționată de atragerea de surse din afara comunității. De exemplu, dacă un operator cultural reușește să obțină 
o finanțare nerambursabilă din fonduri europene, acesta va putea beneficia – întreg sau în parte – de cofinanțarea 
proiectului respectiv (maxim 10% din valoarea proiectului) din partea comunității. Astfel, ar fi stimulați operatorii 
culturali activi, care prin resursele financiare atrase din afara comunității ar diversifica și profesionaliza oferta cultu-
rală creând în același timp locuri de muncă într-un domeniu în care, în comunitate, apar, anual aproximativ 140 de 
absolvenți. 

Astfel, la realizarea bugetului necesar pentru servicii culturale, ope-
ratorii culturali vor anunța până la data de 1 decembrie a anului în 
curs contractele de finanțare nerambursabilă cu fonduri din afara 
comunității pentru care solicită ajutorul comunității în ceea ce pri-
vește cofinanțarea (maxim 10%).

Concursul de proiecte culturale ar trebui regândit astfel încât 
acesta să servească scopului pentru care este organizat. În pri-
mul rând acesta ar trebui să aibă loc la începutul anului pentru 
ca operatorii culturali să își poată organiza activitatea. În mo-
mentul de față contractele se semnează în luna august, făcând 
aproape imposibilă desfășurarea unor evenimente culturale 
de anvergură. Ca exemplu evenimentele cum ar fi un festival, 
un film sau un spectacol de teatru nu se pot realiza în 3 luni de 
implementare.



Regulamentul de organizare al concursului de proiecte culturale trebuie actualizat prin:

•	 redefinirea ariilor tematice pentru care se acordă finanțare așa cum sunt ele definite de Administrația Fondu-
lui Cultural Național și alocarea bugetară pe arii de finanțare:

ARTE VIZUALE (pictură, sculptură, grafică, fotografie, video-art, instalație, ceramică, sticlă, metal, arte textile, 
tehnici mixte, experiment vizual și de animație, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate re-
alizarea unei expoziții și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design)
ARTELE SPECTACOLULUI (teatru, dans, muzică)
FILM
ARTELE DIGITALE ȘI NOILE MEDIA 
INTERVENȚIE CULTURALĂ 
EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ 
PROIECTE EDITORIALE

•	 limitarea numărului de proiecte pe care un operator îl poate depune pe arie de finan-
țare;

•	 conformarea regulamentului cu prevederile OUG nr. 51/1998 în sensul realizării unei 
proceduri de selectare și funcționare a unei comisii de experți independenți din afara 
comunității care să evalueze și noteze proiectele culturale;

•	 digitalizarea procesului de depunere și decontare a proiectelor culturale.



Digitalizarea relaţiei cu mediul cultural-artistic

Una din marile provocări ale unui operator cultural este relația cu birocrația sufocantă a autorităților. Realizarea 
unei platforme digitale pe un domeniu/subdomeniu dedicat operatorilor culturali ai orașului ar fi benefică din urmă-
toarele considerente:

•	 comprimă într-un singur loc toată viața culturală și artistică a orașului – pentru un turist ar fi mult mai ușor să 
identifice agenda culturală a orașului;

•	 găzduiește o casă de bilete comună pentru operatorii culturali locali – în momentul de față 8% - 15% din câș-
tigurile operatorilor culturali sunt oprite ca și comisioane de agențiile de ticketing din Cluj și București;

•	 găzduiește un intranet prin care operatorii culturali cu ajutorul unui cont creat în prealabil ar putea:
o verifică disponibilitatea spațiilor destinate evenimentelor culturale;
o rezervă spațiul în vederea susținerii unui eveniment;
o depun și decontează proiectele culturale finanțate din fondurile comunității.

Alte măsuri în ceea ce privește dezvoltarea cultural-artistică a Municipiului Târgu 
Mureș:

•	 eliminarea birocrației în ceea ce privește organizarea evenimentelor de artă 
stradală;

•	 realizarea unor spaţii de afișaj adecvate în vederea realizării publicității eveni-
mentelor culturale ale artiștilor mureșeni;

•	 adoptarea modelului de la New York și Berlin conform căruia orice proiect imobi-
liar nou trebuie să includă 1% din buget pentru artă: fie că este creare de artă în 
spațiu public sau includerea de lucrări de artă în arhitectura sau designul interior 
al unei clădiri.


