RAPORT
Privind activitatea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș în

perioada 2012-2016
De la înființarea ei în anul 1950 și până în prezent, Filarmonica de Stat Tîrgu
Mureș este subordonată Consiliului Județean Mureș sub a cărui autoritate instituția
a parcurs un traseu ascendent, astăzi ea fiind considerată un brand al județului
nostru.
Rațiunea existenței ei a fost demonstrată cu brio în cele șase decenii și jumătate
de existență căci prin activitatea ei specifică, aceea de a promova valorile muzicii
clasice universale și autohtone dar mai ales datorită nivelului de interpretare atins
de colectivele noastre artistice instituția este un reper în spatiul cultural și
spiritual mureșean.
Prezentul raport reflectă managementul instituției în ultimii cinci ani, respectiv
perioada 2012-2016 și este elaborat pentru evaluarea de către Consiliul Județean
Mureș; denumit în continuare autoritatea pentru Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș,
instituție aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de
cultură, aprobată cu modificări și completări prin legea nr.269/2009, a H.G.
nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și desfășurare
a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea
Consiliului Județean Mureș.
Analiza și notarea raportului de activitate precum și a interviului se va face în
baza următoarelor criterii de evaluare:
 Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și
în raport cu sistemul instituțional existent;
 Înbunătățirea activității instituției;
 Organizarea/sistemul organizațional al instituției;
 Situația economico-financiară a instituției;
 Strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru
îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelor
formulate de autoritate;
 Evoluția economico-financiară a instituției pentru următoarea perioadă de
management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de
către Autoritate.
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În conformitate cu prevederile contractului de management nr. 1666/27.01.2012
datele din prezentul raport sunt aferente perioadei 01.01.2012 – 31.12.2016
reprezentând evaluarea finală a managementului.

PARTEA I
A. EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ
ACTIVITATEA ȘI ÎN RAPORT CU SISTEMUL INSTITUȚIONAL EXISTENT
De la înființarea ei, în anul 1950 Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș își desfășoară
activitatea în stagiuni permanente de concerte. În fiecare stagiune, în perioada
septembrie a anului curent până în luna iunie a anului următor sunt organizate
concerte simfonice, vocal-simfonice, de operă în concert, camerale, corale,
recitaluri, concerte lecție și educative atât la sediu în Palatul Culturii dar și în
alte locații din municipiu sau din județul nostru. Desigur, după cum este firesc
majoritatea activităților artistice se desfășoară în Palatul Culturii, situat în
centrul municipiului Tîrgu Mureș, acest edificiu fiind un adevărat templu al artelor
și unde Sala mare de concerte este spațiul cel mai potrivit atât din punct de
vedere acustic cât și estetic și care este destinat acestor tipuri de manifestări
artistice.
Pe lângă activitatea permanentă din fiecare stagiune diferite colective artistice
ale instituției susțin concerte și în alte locații din întreg spațiul mureșean dar și în
afara județului precum și peste granițele țării noastre, prestigiul instituției fiind
promovat în toți acești ani pe foarte multe scene de concert.
A1. Promovarea activității instituției în toată perioada de referință
Promovarea evenimentelor cultural-artistice s-a realizat prin popularizarea
acestora prin site-ul instituției: www.filarmonicams.ro precum și prin afișele
expuse săptămânal atât la sediu, în holul din Palatul Culturii, în vitrina noastră din
casieria Palatului Culturii, în vitrinele de pe exteriorul Palatului Culturii precum și
în locurile de afișaj de pe raza municipiului. De asemenea prin sistemul de
voluntariat, studenții și elevii voluntari cu care colaborăm plasează afișe în
unitățile de învățământ de toate gradele de pe raza întregului municipiu. Înainte
de fiecare concert, cu cel puțin o săptămână înainte de eveniment acestea sunt
deja expuse pentru ca publicul meloman să fie informat din timp.
În ultimii trei ani, la începutul fiecărei luni managerul Filarmonicii expune pe
siteul instituției o rubrică specială intitulată “Dragi prieteni ai Filarmonicii”,
rubrică ce are menirea de a prezenta pe scurt toate evenimentele artistice ce vor
avea loc pe parcursul lunii respective, oferind scurte informații despre structura
concertelor cât și câteva informații despre artiști invitați.
Promovarea în mass-media locală este o preocupare permanentă a managerului
instituției. În fiecare săptămână acesta acordă un scurt inerviu postului de Radio
Tîrgu Mureș atât în limba română cât și în limba maghiară, precum și posturilor de
televiziune TVR, Studioul din Tîrgu Mureș atât în limba română cât și în limba
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maghiară, TV Antena, TTM Tîrgu Mureș, iar periodic posturilor Stii TV, Erdély TV,
Radio România Cultural, Radio Trinitas, Radio Cluj.
De asemenea, promovarea activității instituției s-a realizat extrem de bine în
acești ani și prin intermediul cotidianelor locale Cuvântul liber, Népújság, 24 ore
mureșene, Vásárhelyi napló, Zi de zi Mureș, toate acestea informează săptămânal
cititorii despre evenimentele organizate de Filarmonică.
Cu ocazia festivalurilor anuale din fiecare stagiune precum și cu prilejul unor
evenimente majore ce au loc la Filarmonică managerul acordă interviuri mai
ample agenției de presă Agerpres și posturilor naționale România Cultural,
România Muzical iar interviurile realizate de posturile naționale de Televiziune
TVR și Antena unde managerul instituției este invitat în studioul acestora pentru
emisiuni mai ample au devenit o practică obișnuită în ultimii cinci ani.
Periodic, managerul instituției a sondat opinia melomanilor cu privire la împlinirea
acestora asupra activității artistice, în luna iunia a.c. a demarat acțiunea de
evaluare a concertelor stagiunii cu ajutorul unor chestionare în care fiecare
meloman a consemnat impresiile despre concertele audiate, calitatea
interpretătii, a repertoriului abordat precum și aprecierile vis-a-vis de prezența în
scenă a dirijorilor și soliștilor invitați.
Un rol important în promovarea valorilor interpretative ale orchestrei simfonice la avut brandul realizat în vara anului 2013 la Aeroportul Internațional Tîrgu Mureș,
document expus și pe site-ul Consiliului Județean Mureș și care demonstrează
înaltul nivel al ansamblului nostru simfonic.
A2. Colaborarea cu alte instituții care au contribuit la promovarea imaginii de
ansamblu a instituției.
În perioada analizată s-au adâncit relațiile de colaborare cu instituții de pe raza
municipiului Tîrgu Mureș și nu numai, în scopul popularizării valorii pe care o are
Filarmonica în peisajul cultural-artistic mureșean.









Continuarea excelentei colaborări cu Universitatea de Medicină și Farmacie
din Tîrgu Mureș cu prilejul conferințelor europene de anestezie și terapie
intensivă.
Concerte la sediul Universității Petru Maior cu prilejul unor festivaluri
muzicale pe care le organizăm
Concerte la sediul Universității Sapientia în cadrul Festivalului Zilele
Muzicale Tîrgumureșene
Concerte la sediul Universității de Medicină și Farmacie cu prilejul unor
Festivaluri Muzicale
Realizarea în Palatul Culturii a Galei Uniter împreună cu teatrul Național
din Tîrgu Mureș
Concerte susținute pe scena Filarmonicii noastre de către Orchestra
Filarmonicii Naționale Ungare
Concerte în aer liber în Piața Teatrului și în Cetatea Medievală în
colaborare cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureș
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A3. Activitatea artistică a instituției reflectată în presă
În perioada 2012-2016 instituția a fost în permanență în vizorul presei locale care
ne-a ajutat în promovarea și informarea permanentă asupra activității noastre
artistice, în special cu prilejul celor trei mari festivaluri anuale pe care le
organizăm. În anexă există articole de presă care demonstrează această latură a
managementului.
O problemă mai delicată cu care ne confruntăm și noi este lipsa activității de
critică muzicală locală dar și națională. Această chestiune, evidentă din păcate nu
numai la noi ci se regăsește peste tot în țară, critica muzicală intrând în ultimele
două decenii într-un con de umbră. În general presa publică doar anunțurile
trimise de instituții, avancronici, portrete de artiști și destul de rar comentarii
ulterioare care să reflecteze aspecte ce tin de caracterul strict profesional al
actului de interpretare muzicală specific instituțiilor de concert.
A4. Profilul beneficiarului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș
Instituția noastră, una dintre cele mai apreciate filarmonici din România are șansa
uriașă de a avea un public meloman extrem de atașat de noi și de valorile pe care
le promovâm. Este un piblic cald dar foarte exigent chiar dacă este variat, ținând
cont de faptul că aparține mai multor categorii legate de vârstă, profesie, nivel de
educație.
Făcând o scurtă analiză a publicului nostru putem identifica aproximativ
următoarele categorii de beneficiari:
a). Publicul tradițional care își cumpără abonament în fiecare stagiune, mulți
dintre acești melomani fiind alături de instituție chiar de 3-4 decenii. Acest public
este compus din locuitori ai municipiului Tîrgu Mureș, bărbați și femei de toate
vârstele, având un nivel de educație și profesional foarte diferit (cam 65%)
b). Publicul de specialitate care aparține domeniului cultural din municipiul
nostru:
1). Elevii și profesorii Liceului Vocațional de artă din Tîrgu Mureș;
2). Studenții și profesorii de la Facultatea de Muzică din cadrul Universității de
Artă și
3). Foștii colaboratori ai instituției (pensionarii din Filarmonică) precum și
profesorii de muzică activi și pensionarii de la diferite școli din municipiu,
aproximativ 12%
c). Publicul ocazional:
1). Iubitori de frumos din orașul nostru care vin la anumite concerte legate de un
eveniment (Concert de Anul Nou, de Re-revelion, Muzică din Filme)
2). Turiști care vizitează orașul nostru și Palatul Culturii;
3). Personalități naționale și de peste hotare din domeniul cultural, politic,
științific, mediu de afaceri (societăți comerciale, firme, oameni de afaceri) aflați
în trecere prin orașul nostru sau chiar având o activitate permanentă aici, 21%
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b). Publicul intern al Filarmonicii, respectiv voluntarii instituției care sunt
implicați în desfășurarea concertelor: Orchestra Simfonică și Corul Mixt precum și
personalul administrativ și tehnic al instituției, 2%
În utimii cinci ani a continuat organizarea de evenimente speciale realizate în
colaborare cu diferite instituții, ele fiind menționate în raport ceva mai târziu.
Un lucru extrem de îmbucurător și pe care aș dori să-l evidențiez este creșterea
ponderii publicului tânăr la concertele noastre. Acest lucru se datorează în primul
rând seriilor de Concerte Lecție și Educative, în fiecare stagiune existând cel puțin
25 de asemenea concerte. Elevilor li se explică de către profesori de excepție de
la Liceul de Artă din orașul nostru atât în limba română cât și limba maghiară
fenomenul muzical: despre instrumente, literatură muzicală, forme muzicale,
istoria muzicii. Educația acestui important segment de public este o garanție că și
în anii și deceniile ce vor urma instituția va avea un public permanent, consacrat.
O constanță a preocupărilor manageriale din ultimii ani a fost diversificarea
repertoriului interpretat de către colectivele artistice: Concerte speciale grupate
în jurul unui eveniment (Ziua îndrăgostiților, Mărțișor, Ziua femeii). În ultimii
patru ani, datorită interesului publicului pentru concertele de început de an am
statuat toată luna ianuarie ca „Luna de divertisment” la Filarmonică.
Un ultim aspect legat de profilul beneficiarului Filarmonicii îl constituie
concertele pe care diferite colective artistice îl susțin în alte locații decât Palatul
Culturii. În mod special în luna decembrie a fiecărui an, Corul Mixt al instituției,
dirijat de Vasile Cazan susține Concerte corale în diferite biserici din municipiul și
județul nostru, acțiunea fiind menită să promoveze actul interpretativ și altor
genuri de public, mulți iubitori de frumos îndreptându-se ulterior acestui demers
către Sala de Concert a Palatului Culturii. În același context al sărbătorilor de
iarnă Corul Mixt și dirijorul lui a făcut o tradiție din Concertele de colinde susținut
la sediul Consiliului Județean și cel al Primăriei Municipiului.
Un rol special în promovarea imaginii și a nivelului înalt de interpretare în foarte
multe locații, în special la evenimente oficiale și de protocol îl are renumitul
cvartet de coarde al Filarmonicii de Stat, Cvartetul ”Tiberius”.
Pentru o mai mare promovare a valorilor interpretative a Filarmonicii a continuat
în ultimii ani seria Serilor de vară cu muzică de orgă susținute de doamna Molnár
Tünde, organista Filarmonicii noastre. Pe lângă recitalurile din Palatul Culturii în
lunile iulie și august am extins acest mijloc de promovare a literaturii muzicii de
orgă în toate bisericile din oraș, începând din vara anului 2016 și în alte localități
din județul Mureș ân cadrul bisericilor care dispun de un asemenea instrument.
Pentru a facilita accesul la actul de cultură persoanelor defavorizate am asigurat
acestei categorii de public meloman posibilitatea achiziționării biletelor de intrare
în regim de reducere încurajând în acest fel educația prin muzică și pentru muzică
și altor categorii de melomani.
A5. Realizarea unor studii privind opinia publicului nostru față de fiecare stagiune
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Pe tot parcursul managementului am acordat un spațiu împortant discuțiilor și
consultărilor directe cu spectatorii noștri, în mod special înainte, în pauză și la
finalul concertelor având astfel posibilitatea să aflu părerea lor cu privire la
fiecare concert, al repertoriului pe care îl așteaptă publicul nostru precum și al
invitaților speciali: dirijorii și soliștii concertelor.
Începând cu stagiunea 2015-2016 am implementat metoda efectuării de sondaje
de opinie pentru a afla în scris părerea publicului, conform chestionarului inclus
mai jos.
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Dragi prieteni ai Filarmonicii
Ne apropiem de închiderea stagiunii și doresc să vă mulțumesc în numele distinșilor mei
colegi artiști precum și al celor din administrație pentru căldura, fidelitatea și atașamentul
față de Instituția noastră de suflet.
Pe această cale dorim să vă exprimaţi opiniile cu privire la activitatea artistică a
Instituției, sugestiile Dumneavoastră ne vor ajuta enorm în proiectele noastre de viitor.
Așteptăm să ne înapoiați răspunsurile la întrebările de mai jos pe care vă rugăm
respectuos să le lăsați la intrare cu ocazia concertului extraordinar de închidere a stagiunii
din data de 16 iunie 2016 sau puteți să le comunicați prin e-mail la adresa:
office@filarmonicams.ro
Vă doresc vacanță plăcută și o bună revedere în stagiunea viitoare!
Cu specială prețuire,
Vasile Cazan, dirijor,
Manager al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş


Cum apreciați concertele Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș până în prezent?



Ce considerați că nu s-a realizat corespunzător în stagiunea pe care o încheiem?



Ce dirijori v-au plăcut în stagiunea 2015-2016?



Ce dirijori nu v-au plăcut în stagiunea 2015-2016?



Ce dirijori ați dori să vedeți/revedeți pe scena Filarmonicii?



Ce soliști v-au plăcut în stagiunea 2015-2016?



Ce soliști nu v-au plăcut în stagiunea 2015-2016?



Ce soliști ați dori să revedeți pe scena noastră?



Ce repertoriu/lucrare muzicală preferați?



Care sunt recomandările dumneavoastră pentru îmbunătățirea serviciilor noastre în
următoarea stagiune?

Nume și profesie ...........................................

Data .........................
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Kedves Barátaink
Hangversenyévadunk végéhez közeledve, kiváló zenész kollegáim valamint a szervezők
nevében szeretném megköszönni Önöknek Intézményünk iránt tanúsított ragaszkodásukat,
hűségüket.
Ezúton kérjük, írják meg véleményüket a Filharmónia művészeti tevékenységével
kapcsolatosan, az Ónök javaslatai nagymértékben segítik tervező munkánkat.
Az alábbi kérdésekre megfogalmazott válaszaikat a 2016 június 16.-i rendkívüli évadzáró
hangverseny alkalmával a Kultúrpalota bejáratának adhatják le vagy elküldhetik az
office@filarmonicams.ro elektronikus postacímünkre.
Kellemes nyári szünidőt és a következő évadban való örömteli viszontlátást kívánunk!
Nagyraértékeléssel,
Vasile Cazan, karmester,
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia menedzsere


Hogyan értékelik Marosvásárhelyi Állami Filharmónia eddigi hangversenyeit?



Meglátásuk szerint, mi nem valósult meg ebben az évadban az Önök elvárásainak
megfelelően?



Melyik karmesterek tetszettek a 2015-2016-os évadban?



Melyik karmesterek nem nyerték el tetszésüket a 2015-2016-os évadban?



Nevezzék meg azokat a karmestereket, akiket szívesen látnának/újralátnának a
Filharmónia színpadán!



Melyik szólisták tetszettek 2015-2016-os évadban?



Melyik szólisták nem tetszettek 2015-2016-os évadban?



Nevezzék meg azokat a szólistákat, akiket színpadunkon szívesen újralátnának!



Milyen műsort/alkotást kedvelnek leginkább?



Írják meg a Filharmónia jobb működését szolgáló javaslataikat!

Név és foglalkozás ...........................................

Dátum .........................
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EVENIMENTE ARTISTICE ANUALE

2012















Festival Muzical de Coarde ciupite 21-26 ianuarie 2012
Concert simfonic extraordinar realizat în parteneriat cu Consiliul Județean
Mureș și Biblioteca Județeană cu ocazia Conferinței Asociației Naționale a
bibliotecilor Publice din România, 26-28 aprilie 2012
Concert coral extraordinar al Corului Mixt al Filarmonicii de Stat dirijat de
Vasile Cazan la Sfântu Gheorghe cu prilejul aniversări a patri decenii de la
înființarea renumitului Ansamblu coral Vox Humana, 29 mai 2012
Concert simfonic exrtaordinar organizat în parteneriat cu centrul
Multicultural din Bistrița și susținut la sinagoga din acel oraș, în memoria
tuturor colegilor artiști plecați prematur dintre noi.
Concert simfonic exrtaordinar susținut de Filarmonica Națională Ungară pe
scena noastră cu prilejul încheierii stagiunii 2011-2012 a Filarmonicii
noastre, 18 iunie 2012
Concert vocal-simfonic extraordinar realizat înb parteneriat cu
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș în onoarea
participanților la cursul Comitetul pentru Educație Europeană în Anestezie
(CEEA 2012), Palatul Culturii, 4 septembrie 2012
Concert exrtaordinar realizat în colaborare cu Ambasada Japoniei în
România cu prilejul aniversării unui deceniu de la înființarea Asociației de
prietenie Kumamoto-România, 18 septembrie 2012
Două Concerte extraordinare în cadrul Festivalului Muzical Internațional “In
memoriam Constantin Silvestri” cu prilejul sărbătoririi compozitorului Csíky
Boldizsár și a dirijorului Ilarion Ionescu Galați la îmlinirea vârstei de
șaptezeci și cinci de ani, 1 și 8 octombrie 2012

2013






Concertul special al Re-revelionului, la un deceniu de la demararea acestui
proiect artistic, 17, 18 ianuarie 2013
Implementarea proiectului “Luna Muzicii de Divertisment la Filarmonica
Tîrgumureșeană”, luna ianuarie 2013
Concert simfonic extraordinar intitulat: Flori și dragoste ... pentru Doamne
și domnișoare, 28 februarie 2013
Concertele extraordinare cu muzică din filme, dirijate de maestrul Shinya
Ozaki, 25, 26 aprilie 2013
Concert simfonic extraordinar de încheiere a Festivalului Zilele Muzicale
Tîrgumureșene realizat în parteneriat cu Ministerul Culturii și Uniunea
Compozitorilor și Muzicologilor din România în cadrul proiectului
“Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, 30 mai 2013

9/43
















Concert extraordinar cu opera “Nabucco” de Giuseppe Verdi, la
sărbătorirea a 200 de ani de la nașterea compozitorului, 13 iunie 2013
Concertuln extraordinar “Doi interpreți de excepție la apogeul carierei
artistice”, dirijorul Victor Dumănescu și oboistul Lencsés Lajos la
împlinirea a șapte decenii de viață, 27 iunie 2013
Sărbătorirea unui secol de la construirea Palatului Culturi, acțiune ce a
demarat prin realizarea de către Orchestra noastră simfonică dirijată de
Vasile Cazan a unui brand al Palatului Culturii în Sala de așteptare a
Aeroportului Internațional din Tîrgu Mureș, luna iulie 2013
Organizarea primului Festival Internațional de orgă, 4-19 septembrie 2013
Concert extraordinar realizat în parteneriat cu UMF Tîrgu Mureș în onoarea
participanților la cursul Comitetului pentru Educație Europeană în
Anestezie (CEEA 2013), 18 septembrie 2013
Recitalui extraordinar Duelul viorilor realizat în parteneriat cu Societatea
Română de Radiodifuziune, 24 septembrie 2013
Aniversarea lui Constantin Silvestri la un secol de la nașterea maestrului ,
pe toată durata Festivalului Muzical Internațional ce îi poartă numele, 3-31
octombrie 2013
Concert vocal-simfonic extraordinar Richard Wagner la 200 de ani de la
nașterea compozitorului, 24 octombrie 2013
Sărbătorirea maestrului Sabin Pautza la 70 de ani de viață, 31 octombrie
2013
Participarea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș la proiectul conducerii
Consiliului Județean Mureș “100 de ani de cultură în Mureș”, perioada
septembrie-decembrie 2013

2014











Concertele extraordinare ale “Lunii Muzicii de Divertisment” la Filarmonica
de Stat Tîrgu Mureș, toată luna ianuarie 2014
Concert extraordinar “Eterna Poveste de Iubire” și interpretarea celebrei
capodopere lirice „Elixirul Dragostei” de G.Donizetti, 13 februarie 2014
Sărbătorirea maestrului Octav Calleya la 45 de ani de la debutul său la
Tîrgu Mureș, Concert extraordinar, 20 februarie 2014
Concert vocal-simfonic extraordinar la aniversarea maestrului Shinya Ozaki
la îmlinirea a două decenii de activitate ca dirijor permanent al Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii tîrgumureșene, 27 martie 2014
Eveniment extraordinar “Gala Uniter” realizat în parteneriat cu Teatrul
Național Tîrgu Mureș și Televiziunea Română în Palatul Culturii, 28 aprilie
2014
Concert simfonic extraordinar dirijat de maestrul Cristian Mandeal la
împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui compozitor Richard Strauss,
luna mai 2014
“Un tîrgumureșean la Paris”, Concert extraordinar avându-l ca solist pe
marele pianist mureșean Vizi Francisc, stabilit la Paris
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Concert cameral extraordinar la aniversarea a 10 ani de la Înființarea
Octetului de suflători al Filarmonicii.
Concert vocal-simfonic în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor și
Muzicologilor din România în cadrul proiectului național “Săptămâna
Internațională a Muzicii Noi”, 29 mai 2014
Concertul cameral extraordinar cu renumitul violonist român Alexandru
Tomescu și pianistul rus Eduard Kunz în cadrul programului național
“Turneul Stradivarius”, 18 mai 2014
Concert extraordinar de închidere a stagiunii intitulat ”Bijuterii Muzicale
și... aer de vacanță”, dirijat de Maestrul Franz Lamprecht din Germania,
19 iunie 2014.
Concertul extraordinar de deschidere a stagiunii aniversare cu numărul
șaizeci și cinci, intitulat ”In Memoriam Szalman Lóránt” la 85 de ani de la
nașterea maestrului, 11 septembrie 2014.
Recital extraordinar de orgă ”In Memoriam Kozma Mátyás” la 85 de ani de
la nașterea renumitului organist tîrgumureșean, 14 septembrie 2014.
Reluarea la cererea publicului a concertului extraordinar de operă cu
capodopera lirică ”Elixirul Dragostei” de G. Donizetti, concert organizat
împreună cu UMF Tîrgu Mureș în onoarea participanților la Cursul
Comitetului pentru Educație în Anestezie (CEEA), 25 septembire 2014.
Concert vocal-simfonic ”In Memoriam Tuturor Muzicienilor Filarmonicii de
Stat Tîrgu Mureș” în cadrul stagiunii aniversare numărul 65 a instituției, 2
octombrie 2014.
Spectacol extraordinar vocal-simfonic ”Bijuterii Muzicale din Opere și
Operete”, dirijat de maestrul Franz Lamprecht realizat în colaborare cu
Chor der Landesregierung Düsseldorf, Oratorienchor Hilden, Symphonischer
Chor Wuppertal și Kammerchor Düsseldorf-Urdenbach, 9 octombrie 2014
Concert extraordinar ”In Memoriam” la 10 ani de la moartea marelui
violonist român Ștefan Ruha, 30 octombrie 2014.
Concert extraordinar ”In Memoriam Zoltán Aladár” la cei 85 de ani de la
nașterea marelui compozitor tîrgumureșean, 27 noiembrie 2014.
Concert extraordinar realizat în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor și
Muzicologilor din România în cadrul proiectului ”Festivalul Internațional
Meridian, Zilele SNC-SMC”, ediția a 10-a, 4 decembrie 2014.
Recital extraordinar în colaborare cu UMF Tîrgu Mureș cu prilejul lansării
de carte Ștefan Ruha, la 10 ani de la moartea maestrului.

2015




Concerte și recitaluri extraordinare în cadrul ”Lunii Muzicii de
Divertisment” la Filarmonica Tîrgumureșeană, 8-29 ianuarie 2015
Spectacol vocal-simfonic extraordinar intitulat ”Melodii de Ieri și de Azi…
din Lumea Nouă”, 5 februarie 2015.
”Se apropie Mărțișorul”, concert extraordinar ”regal de uverturi celebre cu
nume de femei”, 26 februarie 2015.
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”Virtuozi ai Viorii”, concert vocal-simfonic extraordinar la împlinirea a 175
de ani de la moartea celebrului violonist Niccolo Paganini, 12 martie 2015.
Medalion Terényi Ede, recital extraordinar de orgă la împlinirea de către
compozitorul tîrgumureșean a vârstei de 80 de ani, 17 martie 2015.
Concert simfonic extraordinar la împlinirea a 245 de ani de la nașterea
Titanului de la Bonn, Ludwig van Beethoven, eveniment realizat împreună
cu Maestrul Cristian Mandeal, 16 aprilie 2015.
Concert extraordinar de operă cu capodopera ”Rigoletto” de G. Verdi, 23
aprilie 2015.
Concert cameral extraordinar la aniversarea a 10 ani de la înființarea
cvartetului ”Tiberius”, 12 mai 2015.
Momentul sărbătoririi oficiale a Filarmonicii tîrgumureșene la șaizeci și
cinci de ani de la înființare și susținerea cu acest prilej a unui concert
extraordinar de operă dirijat de Maestrul Shinya Ozaki, 14 mai 2015.
”Turneul Stradivarius – Enescu Experience 2015”, concert cameral
extraordinar susținut de violonistul Alexandru Tomescu și pianistul rus
Eduard Kunz și interpretarea integrală a lucrărilor pentru vioară și pian de
George Enescu, 18 mai 2015.
Concert simfonic extrarodinar realizat în parteneriat cu Universitatea de
Medicină și Farmacie din cadrul proiectului ”UMF 70” în onoarea Caselor
Regale din România și Iordania, prezenți fiind la eveniment Principesa
Margareta a României, Principele Radu și Principesa moștenitoare a
Iordaniei, 21 mai 2015.
Lansarea de carte a doamnei Conf. Univ. Dr. Carmen Mihăescu, lucrare
intitulată ”Vibrații Muzicale Tîrgumureșene”, o cronică a evenimentelor de
la Filarmonică în ultimele trei decenii, 26 mai 2015.
Concert extraordinar de închidere a stagiunii aniversare cu numărul 65,
dirijat de Maestrul Franz Lamprecht, cu un excelent program de bijuterii
muzicale, 11 iunie 2015.
”Toamna vine… cu muzică”, concert extraordinar de deschidere a
stagiunii, 3 septembrie 2015.
Concert extraordinar realizat în colaborare cu Ambasada Japoniei în
România, Asociația ”Kumamoto-România” și Liceul de Artă din orașul
nostru, 17 septembrie 2015.
Concert extraordinar simfonic de jazz, dirijat de Maestrul Sabin Păutza, 24
septembrie 2015.
Concert extraordinar de ”Ziua Internațională a Muzicii”, 1 octombrie 2014.
Concert spectacol extraordinar realizat în parteneriat cu marele dirijor,
Ilarion Ionescu-Galați și celebrul actor Florin Piersic cu prilejul deschiderii
ediției aniversare cu numărul XXV a Festivalului Muzical Internațional ”In
Memoriam Constantin Silvestri”, 8 octombrie 2015.
Un nou concert extraordinar vocal-simfonic sub genericul ”Bijuterii
Muzicale” dirijat de Maestrul Franz Lamprecht din Germania, 19 noiembrie
2015.

12/43






Concert vocal-simfonic extraordinar cu Oratoriul ”Mesia” de G.F. Händel,
compozitor sărbătorit în toată lumea la împlinirea a 330 de ani de la
naștere, 10 decembrie 2015. În preambulul concertului a avut loc
decernarea de către Primăria Municipiului Tîrgu Mureș a distincției ”Pro
Cultura” acordat unor personalități mureșene din domeniul culturii, printre
ele fiind și dirijorul și compozitorul Vasile Cazan, Managerul Filarmonicii de
Stat Tîrgu Mureș, precum și compozitorul Csíky Boldizsár, fost director al
instituției între anii 1990-1997.
Concert vocal-simfonic extraordinar ”Vine Crăciunul” dirijat de Maestrul
Franz Lamprecht, 17 decembrie 2015.
Concertul de închidere a Festivalului Muzicii Sacre, concert intitulat
”Astăzi s-a născut Hristos” și susținut de Ansamblul de Suflători ”Pro
Musica Sacra” din Tîrgu Mureș dirijat de Vasile Cazan, 26 decembrie 2015.

2016
Luna muzicii de divertisment la Filarmonică
 Concerte extraordinare de Anul Nou, dirijor Gabriel Bebeșelea, 7,8
ianuarie 2016
 Concerte speciale ale re-revelionului, dirijor Shinya Ozaki, 14,15 ianuarie
2016
 Concert extraordinar cu muzică de divertisment, dirijor Adrian Petrescu,
solist Carlo Torlontano, alphorn, pentru prima oară la Tîrgu Mureș un
asemenea instrument, 21 ianuarie 2016
 Concert extraordinar aniversar Franz Liszt la 205 ani de la nașterea și 130
de ani de la moartea marelui compozitor, dirijor Nicolae Moldoveanu din
Elveția, solist pianistul Viniciu Moroianu, 25 ianuarie 2016
 Concert extraordinar aniversar, 70 de ani de la nașterea maestrului Cristian
Mandeal, 31 martie 2016
 Zilele Muzicale Tîrgumureșene, ediția a patruzeci și șasea, 5-26 mai 2016
 Concert extraordinar la împlinirea a 25 de ani de colaborare permanentă
cu Maestrul Franz Lamprecht din Germania, ca principal dirijor invitat al
Filarmonicii tîrgumureșene, 16 iunie 2016
 Concert extraordinar al Filarmonicii Naționale a Ungariei împreună cu
Corul Mixt al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, dirijor Kocsis Zoltán, 8
septembrie 2016-09-29 Spectacol extraordinar aniversar la împlinirea a
șase decenii de la înființarea Corului Mixt al Filarmonicii de Stat,
eveniment realizat în parteneriat cu Ansamblul Profesional ”Mureșul”, 9
octombrie 2016-09-29 Concert extraordinar de jazz simfonic, 9 octombrie
2016
 Concert extraordinar aniversar Horia Andreescu la împlinirea a 70 de ani de
la nașterea marelui dirijor contemporan, 8 decembrie 2016
 Concert simfonic extraordinar la împlinirea a 135 de ani de la nașterea
marelui compozitor Bartók Béla, 15 decembrie 2016
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Toate evenimentele artistice evidențiate fac parte integrantă din structura pe
stagiuni a perioadei cuprinse între anii 2012 – 2016.

PARTEA A II-A
A.
EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ
ACTIVITATEA
A.1. În perioada care face obiectul raportului, respectiv între 1 ianuarie 2012 – 31
decembrie 2016 a continuat și continuă cu succes colaborarea cu celelalte
instituții și organizații culturale apropiate profilului activității noastre:














Contact permanent cu toate filarmonicile din țară dar și de peste hotare în
privința invitării unor dirijori și soliști de excepție în condiții avantajoase
în special în ceea ce privește cheltuielile de transport.
Colaborare excelentă cu operele și teatrele lirice în privința identificării și
contactării artiștilor lirici de care avem nevoie la concertele vocalsimfonice și cele de operă în concert.
Contacte permanente cu academiile de muzică din țară și de peste hotare
pentru a identifica noi talente tinere în curs de afirmare și invitarea lor pe
scena noastră de concert.
Consolidarea tradițională cu Liceul Vocațional de Artă, pepiniera noastră
de talente și realizarea împreună a unor concepte menite să promoveze
tineri soliști tîrgumureșeni.
Contactul permanent cu Inspectoratul Școlar Județean, cu școlile din
municipiul Tîrgu Mureș, precum și cu comunele din zona metropolitană în
vederea stabilirii calendarului stagiunilor de concerte lecție și educative.
În această perioadă, prin programul intitulat ”Școala altfel” facilităm
oportunitatea participării școlilor la activitățile concrete ale instituției
noastre: la repetiții, diferite concerte, prezentări de instrumente.
Prin secretariatul muzical și cel al secretarei relații publice s-au identificat
artiști, mai ales tineri câștigători de premii naționale și internaționale pe
care să îi invităm că concerteze la noi.
Tot prin secretariatele muzicale s-au înființat contacte cu Filarmonici și
opere de peste hotare, la fel și prin vizionarea unor pagini de internet și în
mod special pe Youtube identificându/se noi artiști care au fost invitați și
au susținut sau vor susține concerte pe scena noastră.

A.2. Consolidarea parteneriatelor cu diferite instituții


Cu Universitatea de Medicină și Farmacie și realizarea de evenimente
artistice cu ocazia conferințelor organizate de aceasta.
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Cu Universitatea de Artă căreia îi acordăm tot concursul în vederea
participării studenților la concerte și la repetiții de fiecare dată când sunt
interesați de latura interpretativă.
Cu Universitatea Petru Maior unde au fost susținute concerte camerale la
sediul acesteia, permițând în acest fel studenților și cadrelor didactice de
aici să ia contact direct cu actul de interpretare muzicală.
Continuarea colaborării cu Chor der Landesregierung Düsseldorf în vederea
continuării turneelor care ne facilitează promovarea nivelului ridicat de
interpretare al colectivelor noastre artistice.
Colaborare cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureș și susținerea de concerte
în aer liber, în Cetatea Medievală restaurată și în Piața Teatrului,
evenimente care sensiblizează opinia publică locală și atrage apoi noi
melomani în sala noastră de concert din Palatul Culturii.
Colaborare excelentă cu Filarmonica Națională Ungară din Budapesta care
a susținut în această perioadă trei concerte extraordinare în stagiunile
noastre.
Consolidarea colaborării și a fructificării parteneriatului cu Ambasada
Japoniei în România, precum și cea cu Kumamoto-România Association.
Excelentă colaborare cu Biblioteca Județeană în diferite ocazii ale unor
evenimente organizate la Tîrgu Mureș, în special cu prilejul conferinței
ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România).
Colaborare foarte bună cu Muzeul Județean în privința administrării
spațiilor din Palatul Culturii în care ne desfășurăm activitatea, precum și
cu prilejul unor evenimente organizate de Muzeu.
Demararea colaborării cu Casa Regală a României, tradiție ce a început în
luna mai 2015 cu prilejul vizitelor altețelor regale din România și Iordania.
Colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș cu prilejul
unor evenimente organizate pentru oamenii de afaceri mureșeni.
Excelentă colaborare și parteneriat cu Florăria ”Magnolia” care ne asigură
gratuit buchete pentru artiștii invitati (dirijori și soliști) la toate
concertele.
Parteneriat cu Fabrica de Instrumente Yamaha din Japonia și repararea de
către aceasta a pianului mare de concert din sala mare în luna decembrie
2015.
Parteneriat cu Ministerul Culturii și Uniunea Compozitorilor din România în
cadrul proiectului ”Săptămâna Muzicii Contemporane”, organizat în ultimii
ani în luna mai.
Demararea în anul 2015 a parteneriatului cu ”Integrate Marketing Group
S.R.L. privind promovarea gratuită prin pliante a imaginii și activității
instituției.
Parteneriat excelent cu SmartSoft privind actualizarea permanentă a
paginii web a instituției.
Consolidarea parteneriatului cu toate bisericile din oraș în privința
susținerii de concerte corale de către Corul Mixt al Filarmonicii dirijat de
Vasile Cazan în cadrul fiecărei ediții a Festivalului de Muzică Sacră și
oportunitatea promovării pe această cale a imaginii instituției.
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Consolidarea parteneriatului cu bisericile din oraș, iar din anul 2016 și din
alte localități din județ care sunt dotate cu orgă și susținerea de concerte
în cadrul ”Serilor de vară cu muzică de orgă”.

A.3. Publicitatea artistică între anii 2012 – 2016
 Apariția programelor artistice pe site-ul Consiliului Județean Mureș.
 Publicitate pe site-ul municițiului Tîrgu Mureș a concertelor Filarmonicii
 Posibilitatea expunerii afișelor de concert în toate spețiile partenerilor
noștri: bănci, hoteluri, biserici, instituții de învățământ (în ultimii trei ani
prin voluntarii Filarmonicii).
A.4. Infromarea permanentă a publicului nostru
 Apariția în fiecare lună pe site-ul instituției a rubricii ”Dragi prieteni ai
Filarmonicii” scrisă de managerul Filarmonicii
 Afișe personalizate și frapante și expunerea lor săptămânală în locurile
stabilite în parteneriat excelent cu Administrația Domeniului public al
municipiului Tîrgu Mureș.
 Anunț săptămânal suplimentar expus în vitrinele Filarmonicii de la Palatul
Culturii atunci când este vorba de un eveniment de excepție.
 Îmbunătățirea cu design atrăgător a coperților caietelor program și
modificarea lor în fiecare nouă stagiune.
A.5. Publicitate și promovare prin mass media locală și națională
 Parteneriat excelent cu Societatea Română de Radiodifuziune și cât mai
frecvente intervenții ale managerului la emisiuni în direct ale posturilor
România Muzical, România Cultural, Trinitas, postul de Radio TÎrgu Mures,
Radio Ga-Ga, Radio Cluj.
 Colaborare și parteneriat cu Societatea Română de Televiziune, precum și
cu televiziunile locale: Știi TV, Antena Tîrgu Mureș, TT Mureș, Prima TV.
 Excelentă colaborare cu cotidienele mureșene: Cuvântul Liber, Zi de Zi, 24
de ore Mureșene, Népújság, Vásárhelyi Hírlap, publicarea de avancronici,
interviuri cu directorul instituției, cu artiști invitați.
 Periodic organizate la sediul instituției conferințe de presă, în mod
obligatoriu la începutul fiecărei stagiuni.
A.6. Întreținerea spațiilor în care funcționăm
 Colaborare excelentă în perioada 2012-2016 cu Muzeul Județean, instituție
care administrează spațiile în care funcționăm și informare reciprocă
zilnică despre problemele care se ivesc.
 Contact permanent zilnic cu biroul Administrației Palatului Culturii,
serviciu din cadrul Muzeului Județean.
 Muzeul Județean a asigurat zilnic curățenia și aerisirea sălii mari în fiecare
dimineață astfel ca acest spațiu precum și cabinele din spatele scenei să
fie propice desfășurării concertelor și repetițiilor.
 Amenajarea corespunzătoare a sălii mari, atunci când organizăm concerte
corale și camerale în acest loc.
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B.

Curățenia și aerisirea zilnică a sălii de cor și a Bibliotecii Muzicale a
Filarmonicii.
Toate birourile, camera de oaspeți, holurile și toaletele pe care le folosim
au fost zilnic igienizate.
Igienizarea zilnică a spațiului destinat casieriei și confecționarea în 2015 a
unui modern panou de afișaj.
Modernizarea și dotarea în anul 2015 cu rafturi noi metalice a Bibliotecii
Muzicale.
Zugrăvit, vopsit și schimbată mocheta din biroul direcțiunii și
secretariatului instituției în vara anului 2016.
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE A INSTITUȚIEI















Primul și cel mai important aspect pe care l-aș menționa aici este cel al
sprijinului nemijlocit pe care instituția l-a primit din partea Consiliului
Județean în fiecare an, reușindu-se cumpărarea unor instrumente la
diferite compartimente ale orchestrei simfonice. Am ținut să subliniez în
mod special acest lucru pentru că de calitatea și valoarea unor instrumente
profesioniste depinde în proporție de 70% calitatea de sunet a ansamblului
simfonic.
Pentru a contribui esențial la îmbunătățirea nivelului de interpretare al
orchestrei în fiecare an au fost invitați dirijori de renume, care pe lângă
carisma și talentul lor sunt și foarte buni pedagogi de orchestră. Acest
progres este evident: azi atât orchestra simfonică cât și corul mixt sunt
două compartimente artistice extrem de apreciate datorită perfecțiunii
atinse în actul de interpretare, lucru dovedit cu brio în concertele de acasă
dar și în alte săli de concert din țară și de peste hotare.
Consiliile artistice ale corului mixt și orchestrei simfonice au venit în
fiecare an cu propuneri realiste în privința îmbunătățirii activității
profesionale atât în politica de programe cât și în pregătirea individuală și
la nivel de compartimente pentru studiu cât mai aprofundat al partiturilor
interpretate înainte ca repertoriul să fie pus în lucru în ansamblu.
În fiecare an, în luna ianuarie a avut loc evaluarea profesională a întregului
personal al instituției, aspect determinant în confirmarea potențialului
artistic de care dispunem.
Evaluarea managerului a avut loc de asemenea anual de către o comisie
stabilită de Consiliul Județean, raportul anual de activitate reflectând de
fiecare dată toate aspectele specifice muncii noastre, inclusiv
îmbunătățirea activității profesionale a instituției.
Conform graficului de promovare, cei care au fost îndreptățiți și care au
îndeplinit condițiile, pe baza examenului de promovare în grad superior sau bucurat de acest drept.
Prin transformare, în perioada de referință a raportului a fost creat postul
de secretar relații publice cu rol extrem de important în pregătirea și
promovarea concertelor, al demarării și implementării voluntariatului.
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C.

Câțiva artiști valoroși, precum tânărul dirijor Remus Grama, cei doi
concertmaiștri Oprea Roxana și Péter Béla, precum și alți membri ai
diferitelor compartimente au luat parte la cursuri de perfecționare în țară
sau peste hotare.
Directorul adjunct și contabilul șef au urmat cursuri de perfecționare în
domeniul achizițiilor publice precum și cel al implementării și dezvoltării
Sistemului de Control Intern Managerial.
Artiști ai corului Mixt și-au completat în acești ani studiile absolvind
instituții de învățământ superior de specialitate.
Tineri artiști instrumentiști ai orchestrei simfonice au absolvit cursuri de
masterat la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca sau la alte
academii de muzică din țară.
Pe posturile devenite vacante au fost angajați prin concurs tineri foarte
bine pregătiți profesional, aportul nivelului lor la actul de interpretare
simțindu-se din plin atât la orchestră cât și la corul mixt.
Bibliotecara instituției a urmat în anul 2016 un curs de arhivar pentru a
dispune de persoană calificată în acest important domeniu, conform
legislației în vigoare.
La îmbunătățirea activității profesionale a instituției a contribuit în mod
esențial și modernizarea bibliotecii muzicale, precum și a achiziționării de
materiale muzicale, partituri și știme noi care pot fi lecturate cu o mai
mare ușurință.
Contabilul șef și economistul din cadrul Serviciului Contabilitate au absolvit
cursul ”Modificări Legislative privind Implementarea Sistemului de Control
Managerial Intern în Entitățile Publice.”
ORGANIZAREA / SISTEMUL ORGANIZAȚIONAL AL INSTITUȚIEI

C.1. Activitatea din instituție s-a desfășurat respectând în permanență
Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară și
alte reglementări care stipulează funcționarea generală și specifică a instituțiilor
publice de spectacole și de concert.
C.2. În vederea monitorizării, coordonării metodologice a implementării și
dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial, managerul a stabilit prin
decizie internă componența structurii de monitorizare în acest sens. Comisia a
desfășurat o activitate specifică de implementare a regulilor de management
minimale definite în cele 16 standarde prevăzute în Codul Controlului Intern
Managerial, potrivit O.M.F.P. nr. 946/2015 cu completările și modificările
ulterioare și apoi conform ordinului secretariatului general al guvernului nr.
400/2015.
C.3. Conducerea instituției a participat la toate ședințele în plen ale Consiliului
Județean Mureș, precum și în comisiile de specialitate. Săptămânal au avut loc
consultări cu diferite compartimente ale executivului Consiliului Județean:
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Juridic, Buget, Resurse Umane, Tehnic, Investiții și după caz la Secretar și la
cabinetul Demnitarului.
C.4. În lunile aprilie – mai a anului 2013 a fost efectuată o misiune de audit din
partea Compartimentului de Audit Public Interior al Consiliului Județean Mureș,
echipa de auditori a apreciat activitatea financiar-contabilă ca fiind funcțională
iar până la stârșitului anului a fost parcurs calendarul implementării
recomandărilor fiind apoi raportat echipei de auditori stadiul implementării.
C.5. Atunci când situația a impus acest lucru, managerul a delegat responsabilități
unor colegi care au funcții de răspundere în diferite compartimente ale instituției:
orchestră, corul mixt, secretariat, impresariat artistic, tehnic de scenă.
C.6. Consiliul de Administrație s-a întrunit periodic analizând și rezolvând toate
probelemele aflate pe ordinea de zi, inclusiv dezbaterea bugetului de venituri și
cheltuieli anuale existând procese verbale întocmite și semnate de toți membrii
consiliului.
C.7. Statul de funcții al Filarmonicii de Stat în perioada anilor 2012 – 2016
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D. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI

2012
D.2.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate.
Bugetul de venituri (subvenţii, alocaţii, surse atrase – venituri proprii) pentru anul
2012.
Denumire

2012

indicator

PREVEDERI

subvenţii/

REALIZAT

%

4.654.000

4.636.803

99.64

240.000

241.435

100.60

4.894.000

4.878.238

99.68

alocaţii
venituri
proprii
TOTAL
VENITURI
D.2.2. Categorii de cheltuieli (estimări şi realizări în anul 2012).
Denumire
indicator
cheltuieli de pers.

2012
PREVEDERI

REALIZAT

%

4.255.000

4.247.527

99,83

colaboratori

418.688

411.795

98,36

chelt.bunuri si

297.000

292.985

98,65

342000

337.726

98,76

---

---

---

4.894.000

4.878.238

99,68

din care

servicii
chelt. de capital
chelt. cu rep.
capitale
TOTAL CHELT.
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D.2.3. Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei:
Denumire
indicator

2012
PREVEDERI

Total.cheltuieli

REALIZAT

%

4.894.000

4.878.238

99,68

240.000

241.435

100,60

4,91

7,95

100,82

instit.
venituri proprii
grad acop. venit.
proprii
D.2.4. Gradul de creştere a surselor atrase / venituri proprii în totalul veniturilor
(%) în anul 2012
Denumire indicator

2012
PREVEDERI

Total.venituri

REALIZAT

%

4.894.000

4.878.238

99,68

240.000

241.431

100,60

4,91

4,95

100,82

venituri proprii
grad acop. venit.
pro.

D.2.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pe anul 2012
Denumire indicator

2012
PREVEDERI

Pondere chelt.pers.

REALIZAT

86.95

87.08

%
100.15

D.2.6. Cheltuieli de beneficiar din care:
- din subvenţii / an
- din venituri proprii / an
Denumire indicator

2012
PREVEDERI

REALIZAT

407.88

444,91

91,68

subvenţii

387,70

423,10

31,64

venituri proprii

20,18

21,82

92,49

Nr. spectatori

11,960

11,000

108,73

Cheltuieli pe

%

beneficiar
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D.2.7. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total, anul 2012
Denumire indicator

2012

Ponderea chelt. De

PREVEDERI

REALIZAT

6,99

6,93

%
39,15

capital din bugetul
total

2013
D.2.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate.
Bugetul de venituri (subvenţii, alocaţii, surse atrase – venituri proprii) pentru anul 2013
Denumire indicator

2013
PREVEDERI

REALIZAT

%

subvenţii/
alocaţii

5.463.000

5.446.934

99,71

venituri proprii
TOTAL VENITURI

194.000
5.657.000

200.955
5.647.889

103,59
99.83

D.2.2. Categorii de cheltuieli (estimări şi realizări în anul 2013).
Denumire indicator

2013

PREVEDERI
cheltuieli de pers. din 5.321.000
care
chelt.bunuri
si 336.000
servicii

REALIZAT
5.317.187

%
99,93

333.461

99,24

chelt. de capital
chelt. cu rep. capitale

0
0

0
0

0
0

TOTAL CHELT.

5.657.000

5.650.648

99,88

D.2.3. Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:
Denumire indicator

2013
PREVEDERI

Total.cheltuieli instit. 5.657.000
venituri proprii
194.000
grad acop. venit. 3,43%
proproprii

REALIZAT
5.647.889
200.955
3,56%
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D.2.4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pe anul 2013
Denumire indicator

2013

Pondere chelt.pers.

PREVEDERI
94,07%

REALIZAT
94,09%

D.2.5. Cheltuieli pe beneficiar din care:
- din subvenţii / an
- din venituri proprii / an
Denumire indicator

2013
PREVEDERI

REALIZAT

Cheltuieli pe beneficiar 314,27 lei
din care
- subvenţii
303,00 lei

270,83 lei

- venituri proprii
Nr. spectatori

9,95 lei
20.193

269,74 lei

10,77 lei
18.000

D.2.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total, anul 2013
Denumire indicator

2013

PREVEDERI
Ponderea chelt. De 0
capital din bugetul total

REALIZAT
0

2014
D.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate
Bugetul de venituri (subvenţii, alocaţii, surse atrase – venituri proprii) pentru anul
2014
Denumire
indicator
subvenţii/
alocaţii
venituri proprii
TOTAL VENITURI

2014
PREVEDERI
6.650.000

REALIZAT
6.642.016

%
99,88

195.000
6.845.000

207.479
6.849.496

106.4
100.07
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D.2. Categorii de cheltuieli (estimări şi realizări în anul 2014).
Denumire
indicator
cheltuieli de pers.
din care
chelt.bunuri
si
servicii
chelt. de capital
chelt.
cu
rep.
capitale
TOTAL CHELT.

2014
PREVEDERI
6.276.000

REALIZAT
6.274.744

%
99,98

419.000

412.357

98,41

19.000
0

149.916
0

99,94
0

6.845.000

6.837.017

99,88

D. 3. Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei:
Denumire indicator

2014
PREVEDERI
Total.cheltuieli instit. 6.845.000
venituri proprii
195.000
grad
acop.
venit. 2,85%
proproprii

REALIZAT
6.837.017
207.479
3,03%

D. 4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pe anul 2014
Denumire indicator
Pondere chelt.pers.

2014
PREVEDERI
91,69%

REALIZAT
91,78%

D.5. Cheltuieli pe beneficiar din care:
- din subvenţii / an
- din venituri proprii / an
Denumire indicator
Cheltuieli
beneficiar din care
- subvenţii
- venituri proprii
Nr. spectatori

2014
PREVEDERI
pe 342,25 lei
332,5 lei
9,75 lei
20.000

REALIZAT
321,56 lei
311,8 lei
9,76 lei
21.262
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D.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total, anul 2014
Denumire indicator

2014
PREVEDERI
Ponderea chelt. de 2,19 %
capital din bugetul
total

REALIZAT
2,19%

2015
D.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate
Bugetul de venituri (subvenţii, alocaţii, surse atrase – venituri proprii) pentru anul
2015
Denumire
2015
indicator
PREVEDERI
REALIZAT
subvenţii/
5.481.000
alocaţii
venituri proprii
372.000
Sume utilizate din
12.000
excedentul anului
precednet pentru
efectuarea
de
cheltuieli
TOTAL VENITURI
5.865.000

5.403.280

%
98,58

353.149
0

95,04
-

5.756.429

98,15

D.2. Categorii de cheltuieli (estimări şi realizări în anul 2015).
Denumire
indicator
cheltuieli de pers.
din care
chelt.bunuri si
servicii
chelt. de capital
chelt. cu rep.
capitale
Plati efectuate în
anul precedent și
recuperate în anul
curent
TOTAL CHELT.

2015
PREVEDERI
REALIZAT
4.921.000

%
4.874.083

99,05

537.000

506.667

94,35

407.000
0

405.639
0

99,67
0

0

-17.481

-

5.865.000

5.768.908

98,36
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D. 3. Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei:
Denumire indicator

2015
PREVEDERI
Total.cheltuieli instit. 5.865.000
venituri proprii
372.000
grad
acop.
venit. 6,34%
proproprii

REALIZAT
5.768.908
353.149
5,17%

D. 4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pe anul 2015
Denumire indicator
Pondere chelt. pers.

2015
PREVEDERI
83,90%

REALIZAT
84,49%

D.5. Cheltuieli pe beneficiar din care:
- din subvenţii / an
- din venituri proprii / an
Denumire indicator
Cheltuieli pe
beneficiar din care
- subvenţii
- venituri proprii
Nr. spectatori

2015
PREVEDERI
292,65 lei

REALIZAT
293,25 lei

274,05 lei
18,6 lei
20.000

275,26 lei
17,99 lei
19.630

D.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total, anul 2015
Denumire indicator

2015
PREVEDERI
Ponderea chelt. de 6,94 %
capital din bugetul
total

REALIZAT
7,03 %

2016
31/43

D.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate
Bugetul de venituri (subvenţii, alocaţii, surse atrase – venituri proprii) pentru anul
2016
Denumire
2016
indicator
PREVEDERI
REALIZAT 28.09.16
subvenţii/
6.001.000
4.242.231
alocaţii
venituri proprii
300.000
183.338
Sume utilizate din
0
0
excedentul anului
precednet pentru
efectuarea
de
cheltuieli
TOTAL VENITURI
6.301.000
4.425.569

%
70,69
61,11
-

70,24

D.2. Categorii de cheltuieli (estimări şi realizări în anul 2015).
Denumire
indicator
cheltuieli de pers.
din care
chelt.bunuri si
servicii
chelt. de capital
chelt. cu rep.
capitale
Plati efectuate în
anul precedent și
recuperate în anul
curent
TOTAL CHELT.

2016
PREVEDERI
REALIZAT 28.09.16
%
5.800.000
4.164.258

71,80

400.000

185.508

46,38

101.000
0

75.803
0

75,05
0

0

0

-

6.301.000

4.425.569

70,24

D. 3. Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei:
Denumire indicator

2016
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PREVEDERI
Total.cheltuieli instit. 6.001.000
venituri proprii
300.000
grad
acop.
venit. 4,99 %
proproprii

REALIZAT 28.09.16
4.242.231
183.338
4,32%

D. 4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pe anul 2015
Denumire indicator
Pondere chelt. pers.

2016
PREVEDERI
92,05%

REALIZAT 28.09
94,10%

D.5. Cheltuieli pe beneficiar din care:
- din subvenţii / an
- din venituri proprii / an
Denumire indicator
Cheltuieli pe
beneficiar din care
- subvenţii
- venituri proprii
Nr. spectatori

2016
PREVEDERI
310,0 lei

REALIZAT 28.09
305,20 lei

295,0 lei
15,0 lei
20.000

292,56 lei
12,64 lei
14.500

D.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total, anul 2015
Denumire indicator

2016
PREVEDERI
Ponderea chelt. de 1,60 %
capital din bugetul
total

REALIZAT 28.09
1,71 %
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PARTEA A III-A
Perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2016 este dominată de
câteva repere solide în istoria Filarmonicii de Stat Târgu Mureș. În cele ce
urmează voi menționa câteva momente artistice de vârf ale perioadei analizate.
A.1. Sărbătorirea centenarului Palatului Culturii și a unui Secol de Cultură în
Spațiul Mureșean.










Pregătirea încă din anul 2012 a strategiei artistice pe care o vom aplica în
anul 2013 la o sută de ani de la construirea Palatului Culturii.
Elaborarea unei agende artistice care să țină cont de specificul și misiunea
noastră cultural-artistică în spațiul mureșean.
Evidențierea valorii artistice și de patrimoniu a ”reginei instrumentelor”,
orga din sala mare de concerte a Palatului care a fost construită tot în anul
1913.
Realizarea unui brand al județului Mureș și înregistrarea acestuia într-un
spațiu neconvențional, respectiv în Sala de așteptare a Aeroportului
Internațional Tîrgu Mureș. Protagonista proiectului realizat cu brio este
Orchestra Simfonică a Filarmonicii dirijată de Vasile Cazan
Realizarea unui proiect intitulat “Meserii Ascunse în sălile de concert” și
care a fost pus apoi pe pagina web a instituției
Concerte extrem de variate și de mare ținută pe parcursul întregului an
2013
Primul Festival Internațional de orgă la Tîrgu Mureș în toamna anului 2013
la un secol de la construirea acestui instrument de referință

A.2. Stagiunea Aniversară cu numărul 65











Conceperea în anii 2012 și 2013 a celei de-a 65-a stagiune aniversară a
Filarmonicii: 1 septembrie 2014 – 30 iunie 2015
Selectarea unui repertoriu muzical cât mai bogat, valoros, divers și
atractiv
Identificarea unor aniversări muzicale care trebuie marcate în această
stagiune
Contactarea unor dirijori și soliști de renume din țară și de peste hotare
care să onoreze acest eveniment aniversar
Invitarea tuturor directorilor și a directorilor adjuncți ai Filarmonicii și care
sunt încă în viață și invitați în scenă cu ocazia Concertului festiv din luna
mai 2015
Diplome de excelență acordate de conducerea Consiliului Județean Mureș
directorilor și directorilor adjuncți care sunt în viață la acest moment
aniversar
Diplome de onoare acordate de conducerea Consiliului Județean Mureș
tuturor angajaților și pensionarilor (în viață) ai instituției
Toate afișele și caietele programelor de sală să menționeze stagiunea
aniversară cu numărul 65 la fiecare concert
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Susținerea în data de 28 mai 2015 a unui concert extraordinar vocalsimfonic care să marcheze oficial momentul culminant al stagiunii
aniversare, moment prezidat de președintele în funcțiune al Consiliului
Județean, domnul Ciprian Dobre

A.3. Aniversarea Corului Mixt la șase decenii de la înființare
Corul Mixt al Filarmonicii de Stat a fost înființat în toamna anului 1956 odată cu
înființarea Ansamblului Secuiesc de cântece și jocuri, astăzi intitulat Ansamblul
Artistic Profesionist “Mureșul”. Până în anul 1970 Corul Mixt al Filarmonicii de Stat
a fost colectiv artistic al Ansamblului, trecerea corului le Filarmonică fiind o
chestiune absolute legitimă, logică și firească pentru că un asemenea colectiv
artistic trebuie să abordeze genul coral al uriașului repertoriu a cappella, vocalsimfonic și de operă în concert, domeniu ce își are locul și rostul în structura unui
filarmonici







Aniversarea Ansamblului Coral a fost gândită deja în anul 2014 iar
împreună cu directorul Ansamblului „Mureșul” ne-am pus de acord în acel
an în privința sărbătoririi aniversării
Pe tot parcursul anului 2016, de fiecare dată când Corul Mixt a avut un
concert a cappella, vocal-simfonic sau de operă în concert pe afișe și pe
coperțile caiete program ale concertelor respective acest aspect a fost
menționat
La toate conferințele de presă sau interviurile acordate pe parcursul anului
2016 de managerul instituției, acesta a evidențiat acest lucru
Organizarea împreună cu Ansamblul “Mureșul” a unui spectacol
extraordinar comun în data de 9 octombrie 2016 pe scena Palatului
Culturii, evenimentul făcând parte din Festivalul Muzical Internațional In
memoriam Constantin Silvestri, ediția a XXVI-a.

INDICATORI CULTURALI
2012
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire indicatori
Lucrări în primă audiţie
Reluări concerte sau diferite lucrări
Concerte combinate cu alte genuri artistice
Număr de concerte în regim de protocol
Număr de concerte, din care:
 simfonice
 vocal-simfonice
 lecţie
 educative
 corale

Realizări
2012
7
16
7
7
118
32
8
14
14
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6.

7.
8.
9.

camerale
recitaluri instrumentale

Număr de spectatori, din care:
 la sediu
o Sala mare
o Sala mică
 în turnee
Număr de participări la festivaluri, gale
Număr de proiecte promovate ca iniţiator (Rerevelion, operă)
Număr de apariţii în presă

10
27
13
14.263

6
5
74

2013
Nr.
crt.
2.
3.
4.
5.

Denumire indicatori
1.
Lucrări în primă audiţie
Reluări concerte sau diferite lucrări
Concerte combinate cu alte genuri artistice
Număr de concerte în regim de protocol
Număr de concerte, din care:
 simfonice
 vocal-simfonice
 lecţie
 educative
 corale
 camerale
 recitaluri instrumentale

Planificat
2013
7
16
7
7
118
32
8
14
14
10
27
13

Realizat
2013
19
16
6
8
119
33
12
14
14
4
27
15

6.

Număr de spectatori:

11.960

20.193

7.
8.

Număr de participări la festivaluri, gale
Număr de proiecte promovate ca iniţiator (Re-revelion,
operă)
Număr de apariţii în presă
Perfecţionarea personalului – număr de angajaţi care au
urmat diverse forme de perfecţionare

6
5

8
6

74
4

70
3

9.
10.
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2014
Nr.
crt.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Denumire indicatori
1.
Lucrări în primă audiţie
Reluări concerte sau diferite lucrări
Concerte combinate cu alte genuri artistice
Număr de concerte în regim de protocol
Număr de concerte, din care:
 simfonice
 vocal-simfonice
 lecţie
 educative
 corale
 camerale
 recitaluri instrumentale
Număr de spectatori:
Număr de participări la festivaluri, gale
Număr de proiecte promovate ca iniţiator (Re-revelion,
operă)
Număr de apariţii în presă
Perfecţionarea personalului – număr de angajaţi care au
urmat diverse forme de perfecţionare

Planificat
2014
7
16
7
7
118
32
8
14
14
10
27
13

Realizat
2014
19
16
6
8
119
33
12
14
14
4
27
15

20.000
6
5

21.262
8
6

74
5

70
5

2015
Nr.
crt.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Denumire indicatori
1.
Lucrări în primă audiţie
Reluări concerte sau diferite lucrări
Concerte combinate cu alte genuri artistice
Număr de concerte în regim de protocol
Număr de concerte
din care:
 simfonice
 vocal-simfonice
 lecţie
 educative
 corale
 camerale
 recitaluri instrumentale
Număr de spectatori:
Număr de participări la festivaluri, gale
Număr de proiecte promovate ca iniţiator (Re-revelion,
operă)

Planificat
2015
7
16
7
7
101

Realizat
2015
10
18
9
11
94

32
10
14
14
10
10
11
20.000
6
5

34
10
14
14
8
9
5
19.630
6
6
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10.
11.

Număr de apariţii în presă
Perfecţionarea personalului – număr de angajaţi care au
urmat diverse forme de perfecţionare

70
5

PARTEA A IV-A
Cele mai importante evenimente artistice ale perioadei 2012 – 2016
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș ca instituție muzicală de concert a parcurs în
acești ultimi cinci ani un traseu ascendent menit să demonstreze rolul ei culturalartistic în spațiul mureșean și național. Voi face în cele ce urmează o foarte
scurtă trecere în revistă a evenimentelor artistice care au rămas în conștiința
artiștilor implicați dar și al publicului meloman ca niște repere în istoria de peste
șase decenii și jumătate a instituției.

ANUL 2012












Primul Festival de Coarde Ciupite, 21-26 ianuarie 2012
Concert în parteneriat cu Biblioteca Județeană cu ocazia Conferinței
Naționale a Bibliotecilor Publice din România, 26-28 aprilie 2012
Vise de vară sub clar de lună, primul concert extraordinar cu muzică de
divertisment dedicat tuturor absolvenților mureșeni, 15 iunie 2012
Primă audiție a unei lucrări contemporane de excepție, Mass in Blue de W.
Todd interpretată cu prilejul Comitetului pentru Educație Europeană în
Anestezie (CEEA 2012), 4 septembrie 2012
Aniversarea a șaptezeci și cinci de ani de viață a doi mari muzicieni
contemporani: compozitorul Csíky Boldizsár și dirijorul Ilarion IonescuGalați, octombrie 2012
Concert cameral extraordinar realizat în colaborare cu Primăria
Municipiului Reghin la casa de cultură de acolo, concert intitulat Liszt și
muzica lăutărească
Concert simfonic extraordinar în colaborare cu Universitatea Petru Maior,
22 noiembrie 2012
Prima audiție tîrgumureșeană a capodoperei vocal-simfonice românești
contemporane Oratoriul Bizantin de Crăciun de Paul Constantinescu,
decembrie 2012.

ANUL 2013


Concert extraordinar cu lucrări simfonice aparținând școlii de compoziție
tîrgumureșene Nicolae Chilf, Zoltán Aladár și Csíky Boldizsár, în cadrul
proiectului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, 30 mai 2013
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68
3








Aniversarea a două sute de ani de la nașterea lui G. Verdi și interpretarea
operei sale Nabucco, 13 iunie 2013
Realizarea unui brand al Palatului Culturii de către orchestra simfonică la
Aeroportul Internațional Transilvania din Tîrgu Mureș, iulie 2013
Primul Festival Internațional de Orgă de la Tîrgu Mureș, 4-19 septembrie
2013
Participarea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș la proiectul conducerii
Consiliului Județean 100 de ani de cultură în Mureș, toată luna octombrie
2013
Aniversarea maestrului Sabin Păutză la cei 70 de ani de viață, 31 octombrie
2013

ANUL 2014






Gala UNITER la Tîrgu Mureș, spectacol extraordinar în Palatul Culturii
realizat împreună cu Teatrul Național din municipiul nostru, 28 aprilie 2014
Aniversarea maestrului Shinya Ozaki la două decenii de activitate artistică
în fruntea ansamblului nostru simfonic, mai 2014
Concert simfonic extraordinar și concert cameral special, inclusiv lansare
de carte la împlinirea a zece ani de la moartea marelui violonist român
contemporan Ștefan Ruha, 30 octombrie 2014
Trei concerte comemorative la împlinirea a 85 de ani de la nașterea a trei
personalități de excepție ale vieții muzicale tîrgumureșene: Zoltán Aladár,
Szalman Lóránt și Kozma Mátyás.

ANUL 2015











Instituției i-a fost conferită de către Primăria municipiului și a Consiliului
local Tîrgu Mureș distincția Pro Cultura la aniversarea a șaizeci și cinci de
ani de la înființare, luna mai 2015
Spectacol extraordinar “Melodii de ieri și de azi ... din Lumea Nouă”,
februarie 2015
Marcarea a 245 de ani de la nașterea lui Ludwig van Beethoven, aprilie
2015
Concert extraordinar organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș
la aniversarea a șaizeci și cinci de ani de la înființarea Filarmonicii de Stat
Tîrgu Mureș
„UMF 70” Concert extraordinar în onoarea Casei Regale din România și
Iordania, mai 2015
Florin Piersic ... la Filarmonică, Concert extraordinar de deschidere a
ediției a XXV-a a Festivalului Muzical Internațional “In memoriam
Constantin Silvestri”, octombrie 2015
330 de ani de la nașterea lui G.F.Händel, Concert extraordinar vocalsimfonic, decembrie 2015.
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ANUL 2016





Sărbătorirea maestrului Cristian Mandeal la împlinirea vârstei de 70 de ani,
Concert extraordinar
Sărbătorirea maestrului Franz Lamprecht la împlinirea a 25 de ani de
colaborare excelentă cu Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, Concert
extraordinar, iunie 2016
Aniversarea a șase decenii de la înființarea Corului Mixt al Filarmonicii,
Spectacol extraordinar organizat împreună cu Ansamblul Profesionist
„Mureșul”, 9 octombrie 2015

PARTEA A V-A
Analiza SWOT a următoarei perioade de raportări
A gândi o strategie a instituției pentru perioada următoare este un proces extrem
de complex prin care managerul definește misiunea strategică a acesteia. Pornind
de la premise clare, există posibilitatea elaborării unei strategii reale pentru a
atinge obiectivele propuse, precizând în același timp și modalitățile punerii în
practică. Toate aceste modalități de aplicare a strategiei gândite se bazează pe
un amplu proces de analiză și evaluare a mediului de acțiune, a competitivității în
acest mediu. În același timp trebuie avută în vedere și capacitatea de a înfrunta
schimbările produse de mediu.
Desigur, un management strategic se bazează în esență pe o analiză a mediului
extern pentru a sesiza și anticipa din timp schimbările care pot să survină; iar pe
de altă parte, cunoscând situația internă a instituției se poate evalua capacitatea
ei de a face față schimbărilor pe toate planurile: artistic, economic, logistic.

DIAGNOSTICUL INTERN
Puncte forte





Profesionalismul actului artistic demonstrat de colectivele instituției:
Orchestra Simfonică, Corul Mixt, Cvartetul de coarde “Tiberius”
Continuarea activității pe aceleași coordonate ale susținerii unor concerte
de înaltă ținută artistică. Acest deziderat este posibil mergând pe ideea
continuării și a prelungirii acestei activități cu o echipă formată din artiști
foarte bine pregătiți din punct de vedere profesional.
Activitatea noastră este un bun cultural finit care se cheamă concert,
adică o competiție al cărui rezultat nu poate fi altul decât unul de cea mai
înaltă calitate, de performanță.
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Conducerea spre perfecțiune este asigurată și prin invitarea unor dirijori de
renume cât și a unor soliști consacrați care întregesc peisajul perfecțiunii
artistice a actului de interpretare.
Aprecierea de care se bucură instituția în spațiul cultural și spiritual
mureșean, național și internațional.
Permanenta preocupare pentru diversificarea repertorială.
Percepția pozitivă din partea publicului Filarmonicii
Locația superbă în care funcționăm – Palatul Culturii – este un punct de
atracție pentru toți iubitorii de frumos.
Uriașul repertoriu pe care îl abordează și îl stăpânesc toate colectivele
artistice ale instituției
Aprecierea unanimă venită din partea unor dirijori celebri și soliști de
marcă ce au cuvinte de laudă în privința profesionalismului și a plăcutei
atmosfere din instituție
Există încă garanția de a continua să fim ambasadori ai artei interpretative
tîrgumureșene în multe țări europene
Dorința publicului tîrgumureșean să susțină concerte și în alte locații și mai
ales în aer liber.

Puncte slabe











Datorită sistemului neactualizat de retribuire, meseria aceasta devine tot
mai puțin atractivă și din puncte de vedere profesional, iar generațiile mai
tinere chiar dacă au o excepțională pregătire, nu pot cu aceste venituri
scăzute să își înceapă drumul în viață.
Artiștii invitați (dirijori și soliști) trebuie să fie contactați cu câțivai ani în
avans. În acest sens, instituțiile de cultură, deci și Filarmonica trebuie să
aibă asigurări financiare pe baza cărora să își realizeze planificările
viitoare.
Posibilitățile financiare limitate nu ne permit încă să cumpărăm materiale
muzicale pentru o mai mare diversificare și în special repertoriu
contemporan care intră sub indicența drepturilor de autor.
Imposibilitatea completării statului de funcții cu posturi noi de care avem
nevoie atât la compartimentele artistice cât și la compartimentul de
administrație.
Lipsa unor cabine pentru anumite compartimente necesare studiului, în
special cele pentru dirijor și soliști care reclamă săptămânal acest aspect.
Imposibiitatea de a invita artiști mari ”de top” datorită onorariilor mari pe
care le cer.

DIAGNOSTICUL EXTERN


Majoritatea melomanilor noștri sunt bugetari, iar un procent destul de
însemnat îl reprezintă pensionarii care nu pot să își permită întotdeauna să
frecventeze toate concertele Filarmonicii.
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Situația economică de la noi aflată încă într-o evidentă instabilitate este
un impediment general pentru cei doritori să consume actul de cultură.
Neexistând încă o lege a sponsorizării este încă foarte greu să identifici
sponsori care să susțină actul de cultură reprezentat de segmentul muzicii
clasice.
Marii dirijori și soliști de la noi dar mai ales de peste hotare și care sunt
obișnuiți cu onorarii mari în occident acceptă tot mai greu posibilitățile de
a se mulțumi cu ce putem noi oferi.
Foarte mulți parteneri sociali de la noi înțeleg destul de greu importanța și
rolul extrem de important al instituției noastre.
Chiar dacă facem un efort uriaș de a atrage tinerii la concerte existând o
stagiune pentru elevii mureșeni, se constată lipsa unui interes mai larg al
generațiilor tinere pentru acest domeniu de activitate, fapt ce reprezintă
cu adevărat o amenințare. Cauzele sunt multiple și țin cont de mai mulți
factori: economic, social, politic, educațional.

CONCLUZIE
Actualul raport a încercat să cuprindă aspectele cele mai esențiale ale activității
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș în ultimii cinci ani.
Personal am deplina satisfacție de a fi parcurs împreună cu distinșii mei colegi,
artiștii și personalul din administrație o etapă extrem de importantă în istoria
recentă a uneia dintre cele mai importante instituții culturale a județului Mureș.
Mă simt plăcut obligat să mulțumesc Consiliului Județean Mureș pentru deplina
susținere a demersului nostru artistic, mai ales că mesajul nostru pentru toți cei
ce locuiesc în spațiul cultural și spiritual mureșean a rămas neschimbat, noi
încercând să rămânem fideli crezului nostru, acela de a satisface nevoile estetice
ale tuturor iubitorilor de frumos.
Ne-a ajutat în acest scop înaltul profesionalism demonstrat de toate cele trei
importante colective artistice: orchestra simfonică, corul mixt și cvartetul de
coarde.
Am avut de partea noastră un public minunat, cald dar exigent și sper că în mare
măsură am și reușit să îi onorăm așteptările.
De mare folos ne-au fost și instituțiile cu care avem foarte bune relații de
parteneriat și de colaborare.
A fost o reală plăcere să simțim că mass media a fost alături cu ochii pe noi și ne-a
ajutat la promovarea evenimentelor pe care le-am organizat.
În sfârșit, dar nu pe ultimul loc sunt recunoscător tuturor colegilor și colegelor din
administrație și din spatele scenei care au fost zi și noapte la datorie și mi-au fost
de mare folos.
Cred cu putere în sistemul de valori pe care Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș îl
deține și îl promovează cu dăruire și convingere, iar realizările, dar mai ales
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prestigiul pe care și l-a câștigat prin munca plină de pasiune și de dăruire în acești
ani sunt și rămân o garanție că instituția va rămâne un brand al județului nostru.

MANAGER,
Vasile Cazan
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