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RAPORT DE ACTIVITATE AL FILARMONICII DE STAT TÎRGU MUREȘ
ANUL 2020
Prezentul raport de activitate își propune să evidențieze pe scurt realizările și
lipsurile identificate în anul 2020 la Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș. Filarmonica de
Stat Tîrgu Mureș este instituție publică de concerte, fiind persoană juridică de drept
public, care realizează și prezintă producții artistice. Se află în subordinea Consiliului
Județean Mureș și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului României nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu
modificările ulterioare, ale O.U.G.nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de
cultură, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.53/2003- Codul Muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, având conducere proprie,
buget de venituri și cheltuieli și conturi curente deschise la Trezoreria municipiului
Tîrgu Mureș.
Menționez că prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile
Contractului de management nr.34833/31.12.2019 încheiat de d-l Vasile Cazan,
aferent perioadei ian.-11 oct.2020 (contract care a încetat înainte de termen
urmare decesului), iar începând cu data de 12 oct.2020, managementul interimar al
instituției fiind asigurat de d-na Ileana-Cristina Covaciu.
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează
aceleiaşi comunităţi
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș colaborează permanent cu instituţiile de cultură din
judeţ şi din ţară în realizarea programelor şi proiectelor sale specifice.
In cursul anului 2020, au fost realizate contracte de colaborare și parteneriate
artistice cu următoarele instituții, organizații culturale, organizații ale societății
civile în vederea realizării următoarelor spectacole și evenimente culturale:












Muzeul Judetean Mureș– partener pentru susținerea recitalului Cvintetului de
Alamă în cadrul Festivalului Roman Călugăreni- 01 august 2020;
Biblioteca Judeteana Mures- partener pentru organizarea concertelor în aer liber
la Biblioteca Teleki
(02.07.2020 - 28.07.2020,
17.09.2020,
24.09.2020,
29.09.2020);
Parohia Romano Catolica Sfântul Ioan Botezătorul- eveniment cultural în aer liber
(22 iulie 2020);
Parohia Romano Catolica Ludus – partener pentru organizarea concertului de orga
(18 iulie 2020);
Biserica Reformata Chibed – concert de orga, 19 iulie 2020
Biserica Reformata Reghin- concert de orga, 12 iulie 2020
Biserica Reformata Sântandrei- concert de orga, 12 iulie 2020
Biserica Unitariana Geoagiu- concert de orga, 10 iulie 2020
Liceul Vocațional de Artă Tîrgu Mureș- partener pentru organizarea concertelor în
aer liber (09.07.2020, 16.07.2020 , 23.07.2020 și 03.09.2020)
Parohia Reformată Tâmpa - concert de orga, 10 februarie 2020
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Biserica Unitariană Tîrgu Mureș- concert de orga-19 ianuarie 2020, respectiv 08
august 2020
Inspectoratul Scolar Judetean Mureș- partener pentru organizarea concertului
coral (15 ianuarie 2020),
Parohia Reformata V.Orașul de Sus– concert cameral susținut de Cvartetul
Tiberius, 29 septembrie 2020
Parohia Reformata V.Orașul de Sus- concert cameral instrumental Octetul de
suflători, 17 iulie 2020
Biserica Reformata IV Unirii- concert de orgă, 6 septembrie 2020
Biserica Ortodoxă Sf.Ana– concert coral, 13 septembrie 2020
Biserica Franciscană Sf.Emeric- concert de orga, 26 iulie 2020, concert coral 29
noiembrie 2020
Biserica Reformata Tîrgu Mureș II- concert de orga, 02 august 2020
Parohia Greco Catolica Tîrgu Mureș - concert coral 06 septembrie 2020
Societatea Romana de Radiodifuziune- Studioul Teritorial Tîrgu Mureș – colaborare
pe stagiunea de concerte materializată în radiodifuzarea concertului vocal
simfonic
(05 noiembrie 2020),
Societatea Română de Televiziune- Studioul Teritorial TVR Tîrgu Mureș –
colaborare pe stagiunea de concerte 2020-2021 materializată în înregistrarea,
comunicarea publică a concertelor,
Parohia Ortodoxa Română II Tîrgu Mureș – concert coral, 06 decembrie 2020
Universitatea de Arte Tîrgu Mureș– Mini- concert cameral Cvartetul Tiberius, 20
ianuarie 2020;
Fundația ”Pentru Societate”– parteneriat constând în susținerea și înregistrarea
unui Concert de Crăciun, în exclusivitate (19 decembrie 2020);
PFA Grama Giorgiana Monica– parteneriat în vederea susținerii unor momente
coregrafice (Monique”s Ballet Studio) în cadrul concertelor speciale de Anul Nou;
TÂRGU MUREȘ SHOPPING CITY SRL- organizarea de evenimente culturale in aer
liber, în curtea centrului comercial SHOPPING CITY din mun.Târgu Mureș (luna
iulie 2020).

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări)
Analiza mediului intern si extern:
Filarmonica de Stat Tirgu Mureș a fost înființată în anul 1950 de Consiliul de Miniștri
al României și a fost întotdeauna subordonată autorității regiunii și apoi a Județului.
Din anul 1993, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș funcționează în subordinea Consiliului
Județean Mureș și este finanțată din venituri proprii și subvenții bugetare anuale
acordate de Consiliul Județean Mureș. Instituția își desfășoară activitatea în Palatul
Culturii din Tîrgu Mureș, clădirea aparținând Consiliului Județean Mureș, fiind
administrată de Muzeul Județean Mureș.
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș are personalitate juridică și își desfășoară activitatea
în stagiuni permanente de concert.
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Misiunea Filarmonicii este aceea de a asigura activitatea concertistică profesionistă
de muzică cultă, cuprinzând aria repertorială simfonică, vocal-simfonică, corală,
camerală, precum și concerte educative pentru elevi și tineri. Toate activitățile
specifice instituției se adresează unei comunități multinaționale și multietnice din
municipiul Tîrgu Mureș și a localităților din întregul spațiu cultural mureșean. Pentru
desfăşurarea activităţii specifice, o atenţie deosebită este acordată nivelului valoric
al prestaţiilor ce decurg din obiectivele anterioare, prin menţinerea şi îmbunătăţirea
capacităţii de abordare a unui repertoriu de nivel profesional maxim (adaptabilitatea
la toate perioadele istoriei cultural-artistice), a pregătirii la standarde profesionale
internaţionale a capacităţii valorice şi numerice a ansamblurilor proprii, precum şi a
asigurării colaborării unor artişti de nivel şi circulaţie internaţională.
Pentru realizarea atribuțiilor sale specifice, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş are o
structură organizatorică proprie, cuprinzând personal de conducere, personal
artistic, tehnic și administrativ, structură formată din compartimente, după cum
urmează:











Manager;
Director adjunct;
Contabil şef;
Compartimentul Orchestra simfonică;
Compartimentul Cvartetul de coarde;
Compartimentul Corul mixt;
Compartimentul Organizare concerte- Relații publice;
Compartimentul Contabilitate- Resurse Umane;
Compartimentul Juridic;
Compartimentul Tehnic de scenă şi deservire.

Cele trei colective artistice ale instituției: Orchestra Simfonică, Corul Mixt și
Cvartetul de coarde ”Tiberius” satisfac gustul estetic al mureșenilor care participă în
fiecare an la evenimentele organizate de Filarmonică.
Instituția are o excelentă colaborare cu toate instituțiile culturale din județ, cu
instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar din oraș, dar și din alte centre
universitare: Cluj-Napoca, București, Iași, cu ONG și cu mediul de afaceri în
realizarea unor proiecte cultural-artistice. De asemenea, mediul instituțional intern
este bun și propice unei colaborări cu celelalte instituții similare din țară și de peste
hotare.
Puncte tari:
● Filarmonica de Stat este o instituție muzicală importantă la nivelul județului și se
bucură de sprijin financiar constant din partea Consiliului Județean Mureș–
ordonatorul principal de credite al instituției;
● Filarmonica acoperă, prin programele pe care le desfășoară, o gamă variată de
repertorii, reușind să atragă un public din ce în ce mai numeros;
● Faptul că instituția își desfășoară activitatea principală într-o sală de concerte
adecvată, cu spații adiacente destinate pregătirii profesionale a membrilor
ansamblurilor artistice (insuficiente însă) constituie un avantaj major în pregătirea
cu succes a evenimentelor proprii;
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● În instituție existentă un raport echilibrat de vârstă între membrii orchestrei cu
experiență și cei tineri, colectivele artistice sunt întinerite, extrem de competente
profesional și colaborează excelent cu toți dirijorii și soliștii invitați, care apreciază
la maximum seriozitatea și atmosfera de lucru din instituție și motivația tuturor
artiștilor noștri față de actul de interpretare;
● În Filarmonica de Stat, datorită acordării salariilor obținute în instanță (care sunt
stabilite la un nivel acceptabil), gradul de motivare al personalului artistic a fost unul
ridicat, iar performanțele artistice ale acestuia s-au făcut remarcate de către
publicul spectator și de către dirijorii și soliștii invitați care au avut numai cuvinte de
laudă la adresa acestora. De asemenea, motivarea artiștilor instituției s-a văzut în
diversitatea și valoarea repertoriului interpretat, care a fost nota dominantă a
tuturor concertelor;
● Menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu actualii parteneri mass-media
și stabilirea unor noi parteneriate mediatice cu reprezentați importanți din presa
locală/ regională, care ne sprijină în promovarea vizibilă a evenimentelor artistice.
Puncte slabe:
Problemele cu care ne-am confruntat în anul 2020 sunt în mare parte cunoscute, dar
le putem aminti pe scurt:
 Contextul epidemiologic actual- pandemia de coronavirus a limitat considerabil
activitatea colectivelor artistice ale Filarmonicii, fiind nevoiți să anulăm sau să
amânăm multe concerte, să operăm în sistem online, să susținem concerte doar în
aer liber sau cu public limitat în sală;
 Având, în fiecare concert, invitați colaboratori externi-dirijori și soliști din țară și de
peste hotare, onorariile acestora sunt mici comparativ cu cele pe care le obțin în
alte Filarmonici din țară. Din păcate este un cerc vicios și o mare provocare pentru
managerul instituției. Pentru programele care atrag un public și mai numeros trebuie
invitați dirijori și soliști renumiți, dar care cer onorarii mari, iar unii chiar ne refuză
politicos și nu mai vin până nu iau onorariul pe care ei consideră că li se cuvine
datorită competenței, experienței și valorii cu care sunt cunoscuți pretutindeni în
lume.
 La capitolul achiziții instrumente muzicale, solicitarea noastră, în anul 2020, a fost
de 264.000 lei, fiind aprobată doar suma de 53.000 lei, iar din aceasta cauza nu au
putut fi achizitionate instrumente muzicale necesare desfășurării activității specifice
orchestrei simfonice;
 Starea avansată de uzură a pianului de concert, care este utilizat de 22 de ani,
influențează negativ reprezentaţiile şi performanţa artistică – majoritatea soliștilor
își exprimă opinia negativă in legătură cu starea actualului pian de concert. Sperăm
ca printr-o conlucrare și sprijin din partea Consiliului Județean să reușim acest
demers care odată realizat va fi un câștig real pentru instituție și publicul ei, iar
unele nume mari ale pianisticii de la noi din țară dar mai ales de peste hotare vor
accepta invitația de a fi soliști și pe scena noastră.
 Cabinele insuficiente pentru artiștii instituției, dar și pentru dirijorii și soliștii
concertelor săptămânale, aspect foarte delicat din punct de vedere profesional, etic
și de prestigiu pentru o asemenea instituție valoroasă;
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 Încă nu sunt suficient de motivați artiștii mai tineri, absolvenți de facultăți de
muzică sau cei cu masterat, să vină la Filarmonica târgumureșeană, dat fiind faptul
că pentru debutanți salariul nu este atractiv.
Baza restrânsă de selecție datorată lipsei unei instituții de învățământ superior la
Tîrgu Mureș constituie în continuare o problemă;
 Lipsa de personal specific activității de spectacol (plasatori, electrician), în timpul
concertelor, creează dificultăţi şi întârzierea începerii la timp a programului.
Oportunități:
 Palatul Culturii- locația în care își desfășoară activitatea instituția, este de asemenea
o mare șansă, aș putea zice unică în felul ei, datorită valorii artistice și de
patrimoniu, un special loc de atracție pentru toți vizitatorii. Funcționând în Palatul
Culturii, nu de puține ori turiștii care vizitează Palatul poposesc pentru câteva
minute la repetițiile orchestrei sau corului.
Rămâne în continuare o oportunitate majoră faptul că în orașul nostru, dar în special
în Palatul Culturii există o afluență de turiști pe tot parcursul anului, iar perioada
estivală este exploatată și de filarmonică prin susținerea serilor de vară cu muzică de
orgă. Efectuarea, în anul 2020, a lucrărilor de reparare și restaurare a orgii din sala
mare de concert permite invitarea unor artiști de renume pentru susținerea de
recitaluri și concerte de orgă;
 Repertoriul uriaș, variat și complex al colectivelor artistice menționate oferă
posibilitatea interpretării unor lucrări exigente din toate epocile de creație muzicală.
Este demnă de menționat aici calitatea publicului nostru permanent, foarte bun
cunoscător al literaturii muzicii clasice. Atât publicul tradițional cât și cel ocazional,
care vine în sala noastră de concert în ultimii ani este exigent, cald, sincer și prin
raportarea la actul de interpretare atrage valoroși artiști, dirijori și soliști
instrumentali și vocali din țară și de peste hotare motivându-i să revină la
Filarmonica noastră;
 Diversificarea programelor stagiunii este o altă motivație și o provocare pentru ca și
o altă categorie de public să vină la concertele Filarmonicii,
 Nou înființatul festival al muzicii de divertisment pe care îl organizăm din 2017, în
luna ianuarie a fiecărui an, a dat un impuls major interesului altor categorii de public
să vină în sala de concerte;
 Aș mai aminti colaborarea bună pe care o avem cu Inspectoratul Școlar Județean, cu
Liceul Vocațional de Artă din orașul nostru, precum și cu universitățile de aici,
generației tinere având posibilitatea și îi oferim prin politica programelor de concert
șansa de a se apropia de genul muzicii clasice;
 Prezența artiștilor instituției în cadrul unor festivaluri și colaborări culturale
naționale – sporindu-le acestora vizibilitatea și aprecierea, precum și oportunitatea
unor viitoare colaborări;
 Stabilirea și dezvoltarea unor noi relații cu reprezentați culturali naționali și
internaționali, care vor facilita proiecte artistice viitoare și oportunitatea unor noi
turnee în țară și străinătate;
 Dezvoltarea unor relaţii strânse cu mass-media, parteneriatul fundamental cu
posturile locale de televiziune și radio, prin difuzarea spectacolelor instituției,
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promovează constant evenimentele artistice ale Filarmonicii, atrăgând categorii de
public diverse ca interes, medii de proveniență și pregătire, precum și potențiale noi
colaborări artistice;
 Urmare încheierii unor contracte de sponsorizare, în anul 2020 instituția a beneficiat
de o donație în sumă de 2.500 lei, precum și de donația unui instrument muzical
profesional (trombon) având o valoare de intrare de 27.720 lei.





Amenințări:
În condiţiile unui buget şi aşa restrâns, modalităţile de economie sunt limitate.
Oricum, ele vor afecta într-o oarecare măsură repertoriul stagiunii viitoare şi
calitatea serviciilor oferite artiştilor invitaţi. Concret, va trebui să renunţăm la o
parte din concertele vocal-simfonice, care necesită un număr mai mare de solişti. Nu
putem renunţa la ele în totalitate, pentru că asta ar însemna să excludem din
programul stagiunii un gen foarte cerut de public. Tot din cauza bugetului redus,
partea de promovare a programelor este afectată, fapt ce pune în pericol atât
numărul de spectatori, cât și, implicit, încasările;
Insuficiența spațiilor/ sălilor de studiu/ de repetiții duce la desfășurarea în condiții
improprii a activității colectivelor artistice;
Lipsa fondurilor suficiente pentru achiziția de materiale muzicale: știme și partituri
pentru orchestra simfonică și corul mixt face ca interpretarea unor opusuri de
valoare să devină imposibilă. De asemenea, trebuie să dispunem de materiale
muzicale pentru a interpreta un repertoriu exigent dar și atractiv pentru publicul
meloman care a devenit tot mai diversificat. În acest sens, experiența organizării
Festivalului Muzicii de Divertisment în luna ianuarie a fiecărui an este extrem de
pozitivă, însă presupune în viitor interpretarea unui repertoriu tot mai variat.
3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia
În ceea ce priveşte cunoaşterea activităţii Filarmonicii de Stat în rândul comunităţii
în care îşi desfăşoară activitatea, acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea
promovării instituției s-au realizat prin:
-postări pe site-ul instituției, www.filarmonicams.ro, modern şi uşor accesibil,
actualizat cu informaţii utile, programul ofertei de programe artistice, proiecte
viitoare,
-dezvoltarea paginii proprii și crearea de evenimente pe reţeaua de socializare
Facebook
(https://www.facebook.com/Filarmonica-de-Stat-Tîrgu-Mureș)
şi
transmiterea concertelor pe canalul Youtube, structura conținutului online dând
rezultate, numărul fanilor paginii instituției crescând substanțial, astfel în anul 2020–
de la 585 de urmăritori ai paginii la 1 august 2020 la 3.354 de urmăritori la
31 decembrie 2020, iar pe canalul Youtube în cursul anului 2020 având 34.014
vizualizări;
- realizarea de parteneriate media cu majoritatea instituţiilor de presă mureșenepresa scrisă, radio, televiziune;
-transmiterea de comunicate de presă, realizarea de interviuri;
-promovare online prin video-uri cu diverse realizări ale Filarmonicii sau cu
fragmente din diverse concerte;
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- realizarea afișelor de concert și a programelor de sală. Afișele sunt postate la sediul
instituției, la sediile unor instituții publice sau agenți economici. De menționat că
datorită sprijinului Primăriei Municipiului Târgu Mureș, ne-a fost facilitat afișarea pe
panouri aflate pe domeniul public. Programele de sală sunt distribuite în foaier, cu
ocazia concertelor;
-postarea afișelor de concert ale instituției la casieria instituției pe monitor led
-programul lunar al concertelor este comunicat cu regularitate presei;
-s-au făcut demersurile necesare pentru integrarea unui sistem de vânzare bilete
online, urmând ca în cursul anului 2021 să fie posibilă achiziționarea biletelor online,
răspunzându-se astfel solicitării publicului în acest sens.
4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Pe termen scurt dorim fidelizarea/păstrarea actualilor spectatori. Pe termen lung,
vizăm atragerea şi a altor categorii de spectatori (în special atragerea tinerilor la
concertele Filarmonicii prin organizarea de concerte educative cu tematică diversă şi
atractivă).
Comunicarea cu beneficiarii prin intermediul rețelelor de socializare și ascultarea
nevoilor lor au generat o deschidere instituțională care a generat inclusiv rezolvări,
printre care introducerea vânzării biletelor on-line.
5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
Activitățile instituției sunt orientate către publicul larg, de toate vârstele. Urmărim
ca programele prezentate să fie relevante atât pentru publicul constant, dar mai ales
pentru publicul nou, care să frecventeze din ce în ce mai des Filarmonica.
Preponderente au fost concertele cu program simfonic și vocal-simfonic căci publicul
constant, tradițional și permanent este interesat în primul rând de repertoriul clasic
consacrat, iar abonații mai vechi și-au exprimat părerea cu ocazia sondajelor de
opinie ca aceste concerte să fie în continuare cele mai numeroase căci acesta este
profilul instituției. În același timp s-a reușit în special prin organizarea în luna
ianuarie a fiecărui an a Festivalului Muzicii de Divertisment atragerea unor categorii
de public ocazional dar care apoi poate deveni interesat și de concerte consacrate
ale specificului nostru.
Desigur, datorită ofertei largi de genuri muzicale au fost atrase și grupurile de
ascultători care sunt pasionate de operă în concert, muzică din filme, muzică de
tangouri, cărora, prin susținerea unor astfel de concerte tematice le-am câștigat
interesul pentru tot ceeace însemnează valorile promovate de filarmonică. Nu a
lipsit nici oferta pentru cei care sunt preocupați de genul cameral sau de recitaluri.
Un public special și pe care îl întâlnim chiar la locul frecventat în permanență de
acesta îl reprezintă enoriașii diferitelor culte religioase cărora prin aportul
substanțial al Corului Mixt al Filarmonicii le-am oferit le sediul acestor biserici
concerte ”a cappella” de mare succes cu program de muzică sacră. O foarte mare
parte a publicului actual a fost câștigat cu ocazia acestor concerte susținute de Corul
Mixt în diferite biserici din oraș, mai ales în preajma unor sărbători religioase, o
parte din auditoriul de acolo a fost atras apoi de concerte din Palatul Culturii.
O preocupare permanentă a fost aceea de a ne adresa elevilor mureșeni, iar
concertele lecție și educative au avut în anul 2020 un loc special în structura
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stagiunii. În a doua parte a anului 2020, am organizat un concert educativ, care a
fost înregistrat și transmis on-line, Inspectoratului Școlar al județului Mureș și școlilor
din municipiu și județ.
6. Profilul beneficiarului actual
Față de perioada anterioară, nu s-a schimbat profilul beneficiarului, astfel că în jur
de 80% din publicul nostru este cel consacrat, cel tradițional și care frecventează
permanent concertele.
În perioada anului 2020, când măsurile stabilite de autorități în contextul
epidemiologic- pandemia de coronavirus, au impus susținerea concertelor doar în aer
liber, a concertelor fără public sau public diminuat ca număr, constatăm cu bucurie
prezența crescută la concerte a unui public mult mai divers.
B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia
În activitatea profesională a instituţiei s-a avut în vedere îmbunătăţirea continuă a
parametrilor de calitate şi eficienţă a actului artistic (atragerea unui număr mare de
spectatori/beneficiari) precum şi realizarea de venituri suplimentare şi reducerea
cheltuielilor instituţiei.
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel
naţional şi la strategia culturală a autorităţii
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș a rămas și va fi și în continuare un brand al județului
nostru contribuind efectiv la intreținerea și consolidarea vieții artistice a județului și
a municipiului reședință de județ.
Proiectele Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș au contribuit considerabil la realizarea
politicii culturale, la promovarea vieții muzicale, artistice și turistice ale județului
Mureș. Am organizat 76 de evenimente. Cele mai atractive evenimente au fost
Festivalul Muzicii de Divertisment, Festivalul Internațional ”In Memoriam Constantin
Silvestri” și Festivalul ”Musica Sacra”. Atunci când situația epidemiologică a permis
acest lucru, concertele organizate în aer liber au fost primite cu mare entuziasm de
către public, de asemenea, și concertele online s-au bucurat de un număr
impresionant de mare de vizionări. Diversitatea programelor muzicale au contribuit
la consolidarea imaginii bune de care se bucură instituția și la aprecieri favorabile
din partea publicului meloman din Tirgu Mureș. S-a urmărit creșterea continuă a
calității actului interpretativ precum și eficientizarea activităților. Invitații noștri
(dirijori și soliști) au notat impresii favorabile în Cartea de Aur a Filarmonicii.
2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
Politica repertorială aplicată în anul 2020 a ținut cont de gusturile diferite ale
publicului nostru meloman. Desigur, s-a ținut cont de faptul că toți abonații vin la
concertele săptămânale, așadar peste două treimi din lucrările programate au fost
din genul simfonic și cel vocal-simfonic. În același timp ne-am orientat și spre
așteptările beneficiarilor care vin la concertele ocazionale al căror număr este de la
an la an în vizibilă creștere.
În anul 2020 au fost susținute 76 de concerte, toate concertele au fost foarte
apreciate de melomanii Filarmonicii. Acest aspect a fost sesizat și menționat și în
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impresiile pe care ni le-au relatat și valoroșii noștri invitați: dirijori și soliști din țară
și de peste hotare.
Pe parcursul anului 2020 au fost interpretate zeci de lucrări din majoritatea epocilor
de creație, începând cu muzica renascentistă până la cea modernă din secolele XX și
XXI.
Diversificarea repertoriului a fost o caracteristică principală a politicii structurilor de
program și unde alături de capodoperele consacrate s-au regăsit pe afișe și lucrări
mai puțin cântate din genurile simfonic, vocal-simfonic și operă în concert, muzică
din filme, cameral și coral inclusiv prime audiții.
Activitatea profesională a instituției a fost și este orientată în permanență în vederea
creșterii gradului de satisfacție a spectatorilor/beneficiarilor și păstrarea
accesibilității publicului la evenimentele organizate de instituție. În acest sens, au
fost create mai multe facilităti: reduceri ale prețului biletului de intrare în funcție
de locul din sală, reduceri suplimentare pentru abonați, categorii defavorizate, elevi
și studenti, gratuitate pentru anumite categorii - conform legislatiei în vigoare.
3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
În cursul anului 2020, activitățile artistice ale instituției au fost adaptate cerințelor și
reglementărilor pandemiei COVID-19, unele fiind organizate cu public în sala de
concert sau în aer liber, altele cu un număr restrâns de spectatori, altele fără publicfiind înregistrate și transmise on-line.
În relația cu publicul au fost urmărite câteva direcții principale:
- diversitate mare a repertoriului abordat: alternanța echilibrată a repertoriului
clasic cu cel modern și contemporan,
- invitarea unor soliști și dirijori de renume din țară (din străinatate nefiind posibil în
contextul pandemiei), dar şi tineri artişti care au dovedit capacitatea unor
performanţe excepţionale;
- atingerea unor standarde de calitate înalte în interpretarea muzicală a orchestrei,
- dezvoltarea publicului prin organizarea susținută de concerte educative pentru
copii ți tineri.
C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz
Instituția are în structura organizatorică 144 de posturi, grupate în trei mari
sectoare: artistic, tehnic-scenă şi administrativ. Sectorul artistic (cel mai numeros)
cuprinde: orchestra simfonică, cvartetul de coarde, corul. Cel de-al doilea sector
priveşte personalul cu atribuții de organizare concerte-relaţii publice, pe tehnicienii
de scenă. Sectorul administrativ cuprinde birourile de resurse umane, contabilitate.
La momentul de față, organigrama actuală a instituției este una echilibrată,
problema stringentă cu care ne confruntăm, fiind în continuare numărul scăzut de
personal artistic din toate compartimentele de specialitate: Orchestra simfonică,
Corul mixt.
Ţinând cont de lipsa acută de personal artistic cu care se confruntă majoritatea
instituţiilor de cultură din ţară, în instituția noastră a existat o intensă preocupare de
a depista noi talente muzicale în Târgu Mureș şi nu numai, de a le atrage pentru a
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face parte din colectivul artistic al instituţiei noastre. Tinerii artişti reprezintă
barometrul generaţiei care va veni, aceştia trebuie promovaţi şi motivaţi. Unul dintre
obiectivele instituției (privind resursa umană) a fost și va fi în continuare acela de
formare şi sprijinire a tinerilor artişti talentaţi.
În anul 2020, organigrama instituției nu a suferit modificări.
1. Măsuri de organizare internă
Instituția a funcționat în perioada analizată, în baza Regulamentului de Organizare și
Funcționare aprobat de Consiliul Județean Mureș și a Regulamentului Intern. Statul
de funcții, organigrama instituției precum și Regulamentul de Organizare și
Funcționare au fost supuse spre aprobare Consiliului Județean Mureș.
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
În anul 2020, au fost actualizate/modificate Regulamentul de Organizare și
Funcționare al instituției și Regulamentul Intern.
De asemenea au fost realizate măsuri pentru implementerea sistemului de control
intern managerial.
3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
Consiliul Administrativ constituit la nivelul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, cu rol
decizional s-a întrunit de 10 ori la solicitarea managerului, în ședințe ordinare,
precum și în ședințe extraordinare, atunci când sau impus luări de decizii în termen
scurt, adoptându-se hotărâri cu majoritate de voturi. Ținând cont de bugetul
aprobat și pe care instituția l-a avut la capitolul de cheltuieli materiale pe anul 2020,
au fost structurate și discutate prioritățile la achizițiile de instrumente muzicale și
accesorii, eventual a materialelor muzicale (știme și partituri cu lucrări noi) pentru
biblioteca muzicală.
Consiliul Artistic constituit la nivelul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, cu rol
consultativ, a fost convocat de 4 ori cu scopul analizării activității artistice, a
propunerilor de colaborări artistice cu dirijori și soliști.
4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancţionare)

În cursul anului 2020, nu s-au înregistrat schimbări majore în privința
fluctuației de personal.
În această perioadă, s-au vacantat: postul de manager, 3 posturi la Compartimentul
Orchestra simfonică, 4 posturi la Compartimentul Corul mixt, 1 post la
Compartimentul Organizare concerte- Relații publice.
Pentru desfăşurarea activităţii instituţiei în condiţii optime şi utilizarea resurselor
umane în concordanţă cu pregătirea profesională şi competenţele dobândite, în
perioada de referinţă, instituţia a organizat concursuri de ocupare prin concurs a
posturilor vacante, conform legislației în vigoare, pentru următoarele posturi: 2
posturi la Compartimentul Orchestra simfonică, respectiv 2 posturi la
Compartimentul Corul mixt.
La sfârșitul anului 2020, situația posturilor din instituție era următoarea: 140 posturi
ocupate, 4 posturi vacante.
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Dezvoltarea competenţelor profesionale ale salariaţilor prezintă o
particularitate şi anume că ea excede instituţiei. Actualmente, nivelul de
perfecţionare al personalului angajat se realizează prin accesul personalului la
completarea studiilor universitare şi postuniversitare (masterat, doctorat),
participarea la cursuri diverse.
A fost elaborat planul anual de pregătire profesională a personalului instituției.
În bugetul instituției, nu au fost alocate fonduri pentru participarea la cursuri de
pregătire organizate de furnizorii de formare profesională sau achiziționarea de cărți
de specialitate.
Ca modalități de pregătire profesională, menționăm instructaje interne, participarea
consilierului juridic la cursuri sau seminarii organizate de Colegiul Consilierilor
Juridici Mureș.


În anul 2020, evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale
personalului instituției s-a făcut cu respectarea regulamentului de evaluare
aprobat de managerul instituției. Rezultatele finale al evaluărilor anuale, au fost
comunicate fiecărui salariat, nefiind formulate contestaţii ca urmare a
comunicării rezultatelor finale ale evaluărilor profesionale.



În urma evaluării performanțelor profesionale individuale ale personalului angajat,
a fost stabilit personalul care îndeplinește condițile legale de promovare şi a fost
aprobată demararea, în luna dec.2020, a procedurilor de promovare în grade
profesionale a personalului, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în
buget. Astfel, au fost organizate examene de promovare în grad profesional
superior celui deținut pentru un număr de 6 angajați, respectiv promovare prin
transformarea propriului post din statul de funcţii, într-unul de nivel imediat
superior.



În anul 2020, nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare personalului instituției.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/
refuncţionalizări ale spaţiilor
În anul 2020 s-a făcut inventarierea patrimoniului instituției.
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau
a altor organisme de control în perioada raportată;
În anul 2020 nu au fost efectuate controale/verificări/auditări din partea
autorităților sau altor organisme de control.
D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilantul
contabil al perioadei raportate - anul 2020:

1. Venituri totale, din care:
Venituri proprii
Sponsorizari
Subventii sectiunea
functionare

Prevederi bugetare
definitive
15.879.000
60.500
2.500
15.763.000

Incasari
realizate
15.558.164
60.178
2.500
15.443.616

Realizat %
97,97 %
99,46 %
100 %
97,97 %
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Subventii sectiunea
dezvoltare
2. Cheltuieli totale, din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli de intretinere
Cheltuieli pentru reparatii
capitale
Cheltuieli de capital (dotari
independente)
Alte cheltuieli
-

53.000

51.870

15.879.000
15.509.000
176.000
-

15.558.164
15.209.795
156.232,23
-

53.000

51.870,01

141.000

140.267

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată conform
criteriilor de performanță ale instituției:

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indicatori de performanţă
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituricheltuieli de capital)/nr. de
beneficiari
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
Număr de activităţi specifice

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

559,63 lei

1.049,30 lei

1.386,88 lei

-

104
evenimente

-

99 evenimente

Număr de apariţii media (fără comunicate de
5-6/ săptămână
presă)
Număr de beneficiari neplătitori
1.815
Număr de beneficiari plătitori
18.545
Număr de expoziţii/Număr de evenimente/Număr 1-2 concerte/
de reprezentaţii/Frecvenţa medie zilnică
săptămână
Număr de proiecte/acţiuni culturale
4 festivaluri
Venituri proprii din activitatea de bază
191.045 lei
Venituri proprii din alte activităţi
38.400 lei

71 evenimente

5/ săptămână

4-5/ săptămână

1.720
11.648
1-2 concerte/
săptămână
4 festivaluri
275.000 lei
5.000 lei

456
8.875
1-2 concerte/
săptămână
3 festivaluri
60.500 lei
2.500 lei

E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin contractul de management
Se realizează prin raportare la:
1. Viziune
Prin natura ei, ființa umană are nevoie în permanență de alese trăiri și împliniri de
cel mai înalt nivel, trăiri estetice de excepție. Arta în general și cea muzicală în
mod special este esențial necesară în dezvoltarea armonioasă și menținerea
echilibrului personalității umane în ansamblul ei.
Pretutindeni pe mapamond această nevoie de cultură și artă este o realitate care
trebuiește împlinită. Într-o societate umană civilizată este organizat cadrul necesar
satisfacerii acestei nevoi a ființei umane. Așadar, în spațiul nostru cultural și
spiritual mureșean existența unei Filarmonici cum este instituția noastră este pe
deplin justificată căci își are foarte clar locul și rolul în susținerea prin activitatea
specifică a acestei educații și întreținerii permanente a nevoilor estetice ale
individului.
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2. Misiune
În orașul nostru, viața muzicală a fost o realitate vie încă în urmă cu aproape două
secole. Prin construirea între anii 1911 – 1913 a Palatului Culturii, dar mai ales prin
înființarea în 1950 a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, instituția noastră are misiunea
specială de a promova valorile autentice ale artei muzicale românești și universale
pe plan local, național și internațional.
3. Obiective (generale şi specifice);
Filarmonica are ca obiectiv principal organizarea de stagiuni permanente în cadrul
cărora săptămânal sunt susținute concerte simfonice și vocal-simfonice de o înaltă
ținută artistică. În mod obligatoriu trebuie interpretat la cel mai înalt nivel artistic
un repertoriu exigent, dar și atractiv din întreaga literatură muzicală națională și
universală.
În acest scop, în managementul artistic al instituției, se urmărește în permanență
realizarea următoarelor deziderate:


Diversificarea repertoriului prin susținerea alături de genurile consacrate și a altor
evenimente precum operă în concert, muzică de divertisment, muzică din filme.



Educarea tinerei generații prin organizarea stagiunilor permanente a concertelor
lecție și educative dedicate elevilor tîrgumureșeni și a celor din alte localități ale
județului.



Promovarea în continuare și a genului cameral și invitarea unor artiști din țară și
de peste hotare să susțină pe scena Filarmonicii recitaluri și concerte camerale.



Organizarea în
internaționale.



Având în municipiu un Liceu Vocațional de Artă se oferă anual șanse de afirmare
pentru artiștii interpreți din generația tânără.



Pe orice cale valorile interpretative ale instituției ne propunem să le promovăm și
în continuare prin susținerea de concerte în alte locații: școli, universități,
biserici, case de cultură.

fiecare

stagiune

a

festivalurilor

muzicale

naționale

și

4. Strategie culturală- pentru anul 2020
Pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de management pentru
perioada 2020-2022, s-a ținut cont de direcția stabilită, păstrând și dezvoltând
evenimentele organizate de Filarmonică, parteneriatele cu instituțiile locale,
colaborarea cu instituțiile de cultură, de educație locale, naționale.
S-a urmărit și realizat promovarea în rândul publicului larg a valorilor artei muzicale
universale, prin organizare de concerte și recitaluri camerale și a activităților
educaționale în domeniul muzical. Această strategie va fi aplicată și în perioada care
urmează, păstrând și dezvoltând evenimentele organizate de Filarmonică,
parteneriatele cu instituțiile locale, colaborarea cu instituțiile de cultură, de
educație locale, naționale.
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5. Strategie şi plan de marketing
În anul 2020, concertele cu mare priză la public au fost reluate, fapt care a
demonstrat în luna ianuarie 2021, la ediția a IV-a a Festivalului Muzicii de
Divertisment, cât de atractive sunt programele speciale oferite de Filarmonica de
Stat Tîrgu Mureș. Acest lucru se va întâmpla și în luna aprilie a.c., cu prilejul
susținerii tradiționalului concert cu muzică din filme.
Din anul 2018 s-a permanentizat în fiecare stagiune concertul extraordinar de
interpretare tîrgumureșeană în anotimpul primăverii tocmai pentru a promova cu
brio valoarea artiștilor din orașul nostru. Acest moment special va fi continuat și în
2021.
Pagina web este în permanență îmbogățită și actualizată cu informații utile
melomanilor noștri.
Strategia de marketing aplicata in perioada raportata a urmarit cu consecventa o
comunicare buna in mass media si prin mijloacele de informare pe internet, cu
scopul de a atrage un numar cat mai mare de spectatori/beneficiari, intensificarea
promovării în spațiul online, realizarea unor programe și proiecte care să se adreseze
mai multor categorii de vârstă și interes, continuarea strategiei de promovare a
instituției prin evenimente realizate în aer liber la cei mai înalți parametri artistici.
Scopul major în ceea ce privește partea de marketing este diversificarea și
întinerirea segmentului de public țintă, prin mai multe pârghii:
- programe artistice diversificate și cu abordări inovative;
- comunicare și promovare adaptate pe acest segment;
- educarea publicului prin diverse mijloace în legătură cu domeniul muzicii clasice;
- ieșirea din sala de concerte și în alte spații mai neconvenționale.
6. Programe propuse pentru anul 2020


Festivalul Muzicii de Divertisment - toată luna ianuarie



Festivalul ”Zilele Muzicale Tîrgumureșene” - toată luna mai



Festivalul Muzical Internațional ”In Memoriam Constantin Silvestri” - toată luna
octombrie



Festivalul ”Musica Sacra” - toată luna decembrie



Festivalul Internațional de Orgă,



Pe parcurusul anului 2020, la șapte decenii de la înființarea Filarmonicii, în cadrul
stagiunii aniversare, susținerea a două concerte simfonice și unul coral cu lucrări
în exclusivitate aparținând compozitorilor tîrgumureșeni: Nicolae Chilff, Kozma
Géza, Trozner József, Zoltán Aladár, Csíky Boldizsár, Szabó Csaba, Vasile Cazan,
Birtalan József.
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Proiecte în cadrul programelor- realizate în anul 2020


Luna ianuarie – Ediția a 4-a a Festivalului Muzicii de Divertisment cu un număr de
6 concerte speciale.



22 ianuarie, concert extraordinar în parteneriat cu Consulatul Ungariei la
Miercurea Ciuc cu prilejul Zilei Culturii Maghiare.



Luna februarie – 4 concerte simfonice, 1 concert cameral. 6 februarie 2020
Concert aniversar Beethoven – 250 de la nașterea compozitorului.



Luna martie – 5 martie 2020 s-a ținut concertul simfonic în Palatul Culturii, după
care activitatea de concerte cu publicul a Filarmonicii a fost suspendată în
contextul pandemiei.



Luna aprilie – Luna mai – Studiu individual la domiciliu, activitatea de concerte
cu publicul a fost suspendată.



Luna iunie – Artiștii Filarmonicii au revenit în Palatul Culturii pentru a reîncepe
studiul și pregătirea pentru concertele lunii iulie.



Luna iulie – Mini-stagiune estivală – 13 concerte în aer liber



Lunile iulie și august – 6 recitaluri de orgă susținute în diferite biserici din Tîrgu
Mureș, Reghin, Luduș, Miercurea Nirajului și Chibed.



Luna septembrie – Festival muzical în aer liber ”Armoniile Toamnei”, 8 concerte.



Luna octombrie – Ediția a XXX-a Festivalului Muzical Internațional ”In Memoriam
Constantin Silvestri”, 1-29 octombrie 2020. Primul concert a fost susținut în sala
de concerte cu public, iar următoarele 5 concerte online.



Luna noiembrie – 7 concerte simfonice, camerale și corale – online în direct sau
înregistrate și transmise ulterior de TVR.



Luna decembrie – 9 concerte simfonice, camerale și corale în cadrul Festivalului
”Musica Sacra”, toate concertele fiind online în direct sau înregistrate și transmise
ulterior de TVR.

6. Programe propuse pentru anul 2021
 Concertele de Anul Nou
 Concertele Re-revelionului
 Concert de tangou simfonic
 Festivalul ”Zilele Muzicale Tîrgumureșene”, ediția 51, 13-27 mai 2021,
cuprinde două concerte simfonice, un concert de amploare vocal-simfonice, un
concert de concerte în care soliștii vor fi elevii selecționați de la Liceul
Vocațional de Artă din minicipiul nostru, precum și patru concerte camerale.


Programul intitulat ”Seri de vară cu muzică de orgă” se va desfășura în lunile
iulie și august, în vacanța dintre stagiuni. Protagonistul acestor concerte este
doamna Molnár Tünde, organista Filarmonicii.



Festivalul Muzical Internațional ”In Memoriam Constantin Silvestri”,ediția a 30-a,
luna octombire 2021.
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Festivalul ”Musica Sacra”, ediția a 32-a, luna decembrie 2021.



Aniversarea în 2021 a șaizeci și cinci de ani de la înființarea Corului Mixt al
Filarmonicii, iar în măsura existenței unui buget afectat acestui eveniment
organizarea unui Festival Coral Internațional, și care să poată fi perpetuat
periodic măcar odată la doi ani.

7. Proiecte în cadrul programelor-propuse pentru anul 2021
-organizarea de concerte în perioada ian.-iunie 2021 (stagiunea 2020-2021) și sept.dec.2021 (stagiunea 2021-2022);
-organizarea de festivaluri;
-organizarea de concerte educative, concerte aniversare;
-susținerea de concerte în afara stagiunii.
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru anul 2021


Realizarea de inregistrari audio si video profesionale care vor putea fi
difuzate ca modalitate de promovare;



Participare la Festivalul George Enescu



Organizarea unor turnee ale colectivelor artistice ale Filarmonicii in tara si in
strainatate



Organizarea de masterclass-uri specifice domeniului artistic muzical, realizate
in parteneriat;



participarea in proiecte artistice organizate de alte entitati culturale din
Tîrgu Mureș sau din tara –festivaluri, evenimente artistice de notorietate.

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
PLAN an 2020:
1. Venituri totale, din care:

15.879.000

Venituri proprii
Sponsorizari
Subventii sectiunea functionare
Subventii sectiunea dezvoltare
2. Cheltuieli totale, din care:

60.500
2.500
15.763.000
53.000
15.879.000

-

15.509.000
176.000
53.000
141.000

Cheltuieli de personal
Cheltuieli de intretinere
Cheltuieli pentru reparatii capitale
Cheltuieli de capital (dotari independente)
Alte cheltuieli

19/96

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe anul 2021
PROPUNERI an 2021
1.
2.
-

Venituri totale, din care:
Venituri proprii
Sponsorizari
Subventii sectiunea functionare
Subventii sectiunea dezvoltare
Cheltuieli totale, din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli de intretinere
Cheltuieli pentru reparatii capitale
Cheltuieli de capital
Alte cheltuieli

20.633.000
100.000
19.461.000
1.072.000
20.633.000
19.089.000
328.000
1.072.000
144.000

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru anul 2021
Dată fiind aprecierea publicului în anul 2020, pentru anul 2021 estimăm un număr de
21.100 de beneficiari. Preconizăm ca și anul 2021 dar și după aceea să crească
progresiv, de la an la an, numărul beneficiarilor concertelor noastre. În acest scop,
strategia artistică pe care dorim să o aplicăm la Filarmonică va însemna, pe
deoparte, consolidarea valorilor pe care la promovăm, dar și diversificarea și lărgirea
ofertei cu programe care să fie atractive, în același timp să se și încadreze în profilul
nostru de activitate.
3. Analiza programului minimal realizat
Programul minimal asumat pentru anul 2020 a fost realizat parțial, în funcție de
reglementările epidemiologice, fiind atinși parametri de calitate și de performanță
pe care ni i-am propus.
Unele concerte programate să se desfășoare începând cu data de 16 martie 2020 și
până la finele anului 2020 au fost anulate/ amânate în contextul pandemiei COVID 19
și a instituirii stării de urgență, respectiv stării de alertă pe teritoriul României.
Au fost realizate un număr de 76 evenimente artistice, după cum urmează:






Concerte simfonice - 18
Concerte vocal-simfonice - 4
Concerte corale - 5
Concerte educative și lecție - 8
Concerte camerale sau recitaluri – 41

Din totalul concertelor de mai sus, 14 concerte au fost transmise online.





Nr. vizualizări pe Youtube: 8062
Nr. vizualizări pe Facebook: 95800
Nr. vizualizări total: 103862
Nr. mediu vizualizări per concert: 7418,71
MANAGER INTERIMAR
Ileana- Cristina Covaciu
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