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PALATUL CULTURII DIN TÎRGU MUREȘ VA FI REABILITAT 
CU FONDURI EUROPENE  

 
Azi, la Palatul Culturii din Tîrgu Mureş, a avut loc semnarea contractului de finanțare 
pentru proiectul ”Reabilitarea Palatului Culturii”, în valoare totală de circa 1,5 milioane 
euro. Prin contractul semnat de către Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul 
Péter Ferenc, alături de domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, acest 
important obiectiv de patrimoniu din județul Mureș va beneficia de aproape 1,4 milioane 
euro, fonduri nerambursabile, pentru lucrări de reabilitare și modernizare finanțate prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de Investiții 5.1, destinată 
conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural cultural.  
 
Ideea edificării unei Case de Cultură în Tîrgu Mureş a apărut în anul 1907. Primarul oraşului, la 
acea vreme, dr. Bernády György (1864-1938), o personalitate erudită şi ambiţioasă care a 
susţinut permanent dezvoltarea oraşului, a convins Consiliul Oraşului să aprobe acest 
proiect. Elementele tradiţionale şi motivele populare ale regiunii sunt armonizate cu stilul 
Secession, această uniune reflectându-se în clădirea Palatului Culturii. Iniţial prevăzut a fi 
construit pe două niveluri, edificiul a primit un al treilea etaj, la insistenţele aceluiaşi primar, 
în vederea adăugării de spaţii pentru şcoala de muzică şi pinacotecă – decizie benefică aşa cum 
a arătat viitorul Conservatorului şi al Filarmonicii – găzduite de Palat. 
 
”Au trecut peste 100 de ani de finalizarea acestei clădiri simbol al orașului. Poate că acest 
secol, care a trecut peste clădire şi oamenii săi, peste comunitatea mureşeană, nu a fost 
întotdeauna favorabil specificului cultural al Palatului, dar cu toate acestea, impunătoarea 
clădire a găzduit numeroase şi bogate evenimente, în orice epocă şi perioadă. Suntem mândri că 
județul și orașul nostru găzduiesc un astfel de edificiu, bijuterie a stilului Secession cunoscută 
în întreaga lume! Legat de acest proiect de reabilitare, pregătit cu sufletul de echipa din cadrul 
Consiliului Județean, suntem în fața unei mari provocări. Dorim să redăm acestui imobil 
strălucirea de odinioară, cu fonduri europene nerambursabile, pentru a-l transforma într-o 
perlă a culturii pentru fiecare locuitor al acestui oraș, ca și pentru întregul județ și pentru toți 
cei care vizitează aceste locuri. Îmi doresc ca implementarea proiectului să nu întâmpine 
dificultăţi, astfel încât Palatul să funcţioneze în cele mai bune condiţii cât mai curând”, a 
declarat domnul Péter Ferenc, președintele Consiliului Judeţean Mureș. 
 
Faţada principală este decorată cu patru altoreliefuri turnate în bronz, situate la baza 
ferestrelor, având ca subiecte legenda Sfintei Elisabeta de Wartburg, dialogul dintre tată şi fiu 
- matematicienii Bolyai, Aranka György - secretarul Societăţii Lingvistice Maghiare din Tîrgu 
Mureş şi, respectiv, scena Bank-Ban din opera lui Erkel Ferencz. Pe aceeaşi latură a fost 
realizat un mozaic de mari dimensiuni care reprezintă omagiul adus de către diferitele stări 
sociale ale oraşului. Clădirea adăpostește săli de conferinţe, o bibliotecă și un muzeu de artă, 
care include numeroase pânze de mare valoare. Cea mai spectaculoasă este Sala Oglinzilor, 
unde se regăsesc, sub forma a 12 vitralii uriașe, scene din basmele secuieşti, balade şi legende.  
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  “Procesul de contractare la nivel regional a proiectelor destinate valorificării durabile a 
patrimoniului natural cultural se apropie de sfârșit. Deja sunt contractate peste 150 milioane 
lei, fonduri nerambursabile, prin 13 cereri de finanțare, depuse în cadrul Priorității de investiții 
5.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5. Acum vom trece în 
următoarea etapă, de a-i susține pe beneficiarii acestor proiecte pentru a-și duce la bun sfârșit 
investițiile. De fapt, procesul de dezvoltare locală nu poate fi conceput în mod coerent fără 
această componentă de reabilitare și promovare a obiectivelor culturale de mare valoare. 
După cum am mai spus, la nivelul întregii regiuni avem depuse aproape 700 de proiecte pe 
POR 2014-2020, a căror valoare totală este de peste 700 milioane euro. Acum punem accent pe 
creșterea mobilizării tuturor celor implicați, să-și ducă la bun sfârșit proiectele, Cererile de 
finanțare să se transforme repede și bine în realizări, pentru a valorifica resursele 
nerambursabile de care dispune regiunea în acest exercițiu financiar european”, a declarat 
domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.  
 
Proiectul semnat azi este prevăzut a se finaliza în a doua jumătate a anului 2021, având un 
buget total de 6.515.142,93 lei, pentru restaurarea acestui deosebit obiectiv de patrimoniu 
cultural. Prin proiect se vor realiza lucrări de reparații exterioare, inclusiv restaurarea pieselor 
decorative metalice și a elementelor exterioare de piatră. La interior se vor efectua reparații 
la casa scării pentru Biblioteca Județeană și reparații în Sala Oglinzilor, la pictura murală. În 
cadrul acestui proiect se vizează și recondiționarea unor picturi pe pânză, a lambriurilor și 
pardoselilor, precum și repararea orgii din Sala de concerte. După aceste intervenții, Palatul 
Culturii va deveni o bijuterie culturală a judeţului Mureş, fiind mult mai vizibilă, inclusiv 
datorită digitizării întregului obiectiv, care cuprinde Biblioteca Județeană, Filarmonica de Stat 
și Galeriile de artă ale Muzeului Județean. 
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