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REZUMAT 
 

 
Strategia de dezvoltare culturală a Municipiului Blaj pentru perioada 2021-2027 reprezintă 

documentul de politici publice care, prin obiectivele, direcțiile și măsurile propuse, va conduce la creșterea 
interesului pentru cultură și susținerea investițiilor autorităților locale în cultură.  

Strategia de dezvoltare a fost elaborată cu luarea în considerare a documentului de planificare 
culturală la nivel național – Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu Național 2016-2022 (SCPN), 
care fundamentează documentele strategice de nivel regional, județean și local și documentaţiile 
operaționale pentru programe și proiecte cu fonduri publice. SCPN 2016-2022 urmărește stabilirea unui 
mecanism interinstituţional de cooperare pe verticală pentru corelarea sau preluarea prevederilor SCPN 
2016-2022 la nivel local și dezvoltarea unui mecanism de monitorizare în acord cu ţintele şi obiectivele de 
dezvoltare stabilite la nivelul strategiei.  

Etapele procesului de elaborare a “Strategiei de dezvoltare culturală a Municipiului Blaj pentru 
perioada 2021-2027” au fost: 
- Identificarea și implicarea factorilor interesați și a comunității în procesul de elaborare a strategiei; 
- Elaborarea diagnosticului sectorului cultural municipal; 
- Elaborarea analizei SWOT și PESTLE pentru domeniul cultural; 
- Elaborarea viziunii, obiectivelor, măsurilor, portofoliului de proiecte, a mecanismelor de implementare, 
monitorizare și evaluare pentru dezvoltarea sectorului cultural local; 
- Predarea variantei finale a Strategiei de dezvoltare Culturale a Municipiului Blaj pentru perioada 2021-
2027. 

Prima etapă a documentului programatic a avut drept rezultat identificarea factorilor interesați 
de la nivelul sectorului cultural din municipiu în vederea dezbaterii și validării, într-un cadru larg și 
participativ, a nevoilor sectorului cultural. Tot în cadrul acestei etape s-a asigurat consultarea populației 
prin intermediul unei cercetări sociologice bazate pe chestionar online cu privire la consumul cultural și 
tendințele viitoare legate de sectorul cultural. Această etapă a asigurat participarea tuturor factorilor 
interesați și a comunității la elaborarea diagnozei sectorului cultural la nivelul municipiului Blaj. 

În cea de a doua etapă, s-a realizat analiza situației existente la nivelul municipiului Blaj, 
utilizându-se date secundare preluate de la instituţiile abilitate: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia 
Judeţeană de Statistică a Judeţului Alba, Primăria Municipiului Blaj, Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Alba etc. De asemenea, au fost analizate şi documentele programatice şi analizele socio-
economice existente în judeţul Alba şi la nivel regional şi naţional, cu referire la domeniul cultură, dar și 
solicitarea de date și informații de la actorii cheie locali. Pentru fundamentarea strategiei și pentru 
informarea sectorului cultural cu privire la practicile de consum, a fost creat Barometrul Cultural 
Municipal, un chestionar care urmează să fie utilizat anual de Primărie, pentru a indica dinamica de la 
nivelul municipiului.  

Analizele conduse în cadrul acestei etape reprezintă fundamentul pentru elaborarea viziunii, 
obiectivelor şi a planurilor de acţiune. Această secţiune a documentului a fost redactată într-o manieră 
concluzivă, prezentând informaţii sintetizate despre situaţia orașului Blaj. 

A treia etapă identifică punctele tari și resursele interne ale municipiului, evaluarea punctelor 
slabe existente și controlabile la nivel local, respectiv a tendințelor din mediul extern, ce se pot manifesta 
în viitor și care pot fi pozitive (generând oportunități) sau negative (amenințări) pentru comunitate. 
Analiza PESTLE prezintă diagnoza detaliată a mediului extern, din perspectiva factorilor politici, economici, 
socio-culturali, tehnologici, ecologici și legislativi.  

În cea de-a patra etapă a fost elaborată partea strategică a documentului, compusă din viziune, 
obiective, măsuri şi acţiuni şi portofoliul de proiecte, mecanisme de implementare, monitorizare și 
evaluare pentru sectorul cultural local. Această secţiune a fost elaborată utilizând deopotrivă concluziile 
analizei situaţiei existente realizate, cât şi informaţiile şi recomandările colectate prin procesul de 
consultare publică. 
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Conform concluziilor diagnozei sectorului cultural efectuată şi a consultărilor publice, a fost 
formulată viziunea de dezvoltare pentru perioada de timp acoperită de Strategie. Viziunea de dezvoltare 
afirmă succint cadrul general al direcţiilor de dezvoltare, prezentând situaţiile generale şi stările de fapt 
spre care se tinde prin implementarea strategiei. Totodată, în contextul stabilit de viziunea de dezvoltare 
a fost elaborat un obiectiv general al strategiei, care are subordonat un set de obiective strategice. 

Această etapă include și planul de acțiune, în concordanţă cu obiectivele strategice stabilite. 
Fiecare măsură conţine acţiunile propuse organizaţiile responsabile de implementarea acestora, durata 
estimativă de implementare, bugetul estimat al măsurii şi ţintele cheie stabilite până la sfârşitul perioadei 
de programare. Măsurile şi acţiunile incluse în plan sunt adresate întregii comunităţi de la nivel local, ele 
implicând deopotrivă instituţiile şi administraţiile publice, mediul de afaceri, societatea civilă şi chiar 
simplii cetăţeni.  
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INTRODUCERE 
 

 
Municipiul Blaj este amplasat în Podișul Târnavelor, la altitudinea de 257 m și la confluența 

Târnavei Mici cu Târnava Mare, în aşa-zisul Podiş al Blajului aproape de confluenţa Târnavei Mari cu 
afluentul său Târnava Mică, cuprins de o parte din interfluviul dintre cele două Târnave,  sectorul sud-
vestic al Dealurilor Lopadei precum şi regiunea nordică a Podişului Secaşelor interfluviului îi revine cea 
mai mare parte din suprafaţa municipiului, Podişului Secaşelor, satele aparţinătoare Mănărade şi Spătac, 
localităţile componente Tiur, Deleni-Obârşie, Fliteşti și Petrisat1. 

Se învecinează la nord-vest cu comuna Crăciunelu de Jos, la nord cu comuna Sâncel, la est Valea 
Lungă iar la sud Cergău. 

Poziţia sa aproximativă în mijlocul ţării îi conferă multiple avantaje, având legături economice 
avantajoase cu centrele din Podişul Târnavelor, Munţii Apuseni, Carpaţii orientali şi culoarul Mureşului. 
Distanţele faţă de unele centre urbane  importante ale ţării sunt: 364 km de  capitală, 250 km de Arad, 
239 km de Oradea, localităţi cu care este legat prin trasee de căi ferate şi rutiere de importanţă 
internaţională, 196 km de Braşov, 103 km de Cluj-Napoca, 83 km de Tg Mureş , 85 km de Sibiu şi 37 km 
de Alba Iulia, reşedinţa judeţului Alba de care aparţine. 

Nod feroviar și rutier, important centru vinicol și pomicol, Blajul care numără ceva mai mult de 
20.000 de locuitori, poartă „pe umeri” istoria și cultura românilor din Transilvania. Aici este şi locul unde 
limba română şi-a câştigat dreptul de a fi  respectată şi învăţată aşa cum se cuvine, în prima şcoală 
sistematică cu predare în limba română. Momentul l-a determinat pe Ion Heliade Rădulescu să spună: 
,,Aici a răsărit soarele românilor!” 
 Săpăturile arheologice efectuate în zona Dealul Hula au scos la iveală o necropolă din prima Epocă 
a fierului (Hallstatt), aparținând culturii Ciumbrud (sec. 6-7 î.Hr.), în care s-au găsit podoabe (perle din 
pastă caolinoasă, inele, aplice din foiță de aur), obiecte din ceramică, fusaiole, vârfuri de săgeți din bronz 
etc. Localitatea apare menționată documentar, prima oară, într-o diplomă din 1271, cu denumirea Terra 
sau Villa Herbordi, iar apoi, în 1313, este consemnată cu numele Terra Blasii filii Herbordi. În 1393, intră 
în stăpânirea nobilului Blazius, fapt atestat de un document prin care regele Ungariei, Ștefan al V-lea, 
aproba contractul prin care Teel din Brașov vindea comitelui Chyel din Câlnic “terra seu villa Herbordi 
vajvodae” (pământul său sau satul voievodului Herbord), așezat la confluența celor două Târnave. 
Localitatea își are numele de la Blasiu, fiul lui Hebord. În 1346, localitatea este atestată sub numele de 
“Balazsfalva”. În 1435, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg donează domeniul Blajului (care 
cuprindea 12 sate) lui Blasiu Cserey, pentru meritele câștigate în luptele cu turcii de la Șirmiu și Nicopole. 
După ce trece succesiv în stăpânirea mai multor feudali, la începutul secolului al XVI-lea, Blajul cu întreg 
domeniul său, ajunge în proprietatea lui Ștefan Bagdi care, în 1535 a construit un castel de vânătoare ce 
a servit drept sediu al reședinței episcopale. În 1617, Blajul primește dreptul de a ține târguri săptămânale 
și anuale. De-a lungul vremii, Blajul a avut de suferit de pe urma unor expediții ale turcilor, mai ales cea 
din 1659, condusă de vizirul Saidi Ahmed, când au fost măcelăriți, sub dealurile din jur, numeroși locuitori 
ai orașului. La 27 octombrie 1687 s-a încheiat Tratatul de la Blaj, prin care se îngăduia armatelor 
habsburgice să ierneze in Transilvania, urmat de declarația din 1688 a Dietei Transilvaniei prin care 
Transilvania renunța de “bună voie” la suzeranitatea Porții și accepta tot “de bună voie” protecția Austriei. 
La 27 octombrie 1687, la Blaj s-a încheiat tratatul dintre Imperiul Habsburgic și Principatul autonom al 
Transilvaniei, prin care Transilvania se obliga să plătească 700000 florini, iar imperiul recunoștea 
privilegiile țării și domnia ereditară a lui Mihail Apafi. Între anii 1704-1711, Blajul a suferit de pe urma 
răscoalei curuților conduși de Francisc Rakoczi al II-lea.  
 La insistențele episcopului Ioan Inocențiu Micu-Klein (1692-1768), împăratul Austriei, Carol al VI-
lea ceda domeniul Blajului în schimbul celor de la Gherla și Sâmbăta de Jos, Bisericii Române Unite cu 
Roma (Greco-catolică). În luna mai 1737, episcopul s-a mutat de la Făgăraș la Blaj, așezându-se în vechiul 
castel Bagdi, care a devenit reședință episcopală. Prin aceasta, Ioan Inocențiu Micu-Klein a fost considerat, 

                                                           
1 Conform PUG - municipiul Blaj 
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pe bună dreptate, adevăratul întemeietor al Blajului românesc. În dieta transilvană, episcopul Inocențiu 
Micu a luptat nu numai pentru apărarea Bisericii sale, ci și pentru obținerea de drepturi pentru românii 
asupriți, devenind promotor la luptei politice naționale a românilor din Transilvania. 
 În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, orașul Blaj a devenit cel mai important centru de cultură 
și învățământ românesc din Transilvania prin înființarea unei tipografii (1747), a unui seminar, a două școli 
(”Școala latinească” și ”Școala de obște”, ultima înființată în 1754 și transformată în Școală normală în 
anul 1779). În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și începutul secolului XIX, orașul Blaj a fost un 
puternic centru al luptei românilor din Transilvania pentru emancipare națională, o întreagă pleiadă de 
cărturari iluminiști promovând curentul cultural novator cunoscut sub numele de ”Școala ardeleană”: 
Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Șincai, Ioan Budai-Deleanu, Ioan Piuariu-Molnar ș.a. Acești 
reprezentanți ai Școlii ardelene, sprijiniți de Simion Bărnuțiu, Gheorghe Barițiu, Timotei Cipariu, Gheorghe 
Lazăr, Iacob Mureșanu au adus, prin scrierile lor, argumente istorice, filologice și demografice privind 
originea latină a limbii române și a poporului român, continuitatea și unitatea etnică a acestuia, 
combătând teoriile unor contemporani de-ai lor (Sulzer, Eder, Kopitar, Engel ș.a.).  
 Anul 1848 a fixat Blajul în centrul evenimentelor revoluționare, prin cele trei adunări care s-au 
ținut aici, în care s-a formulat programul politicii românilor din Transilvania. La Adunarea Națională din 
3/15 mai 1848 de pe Câmpia Libertății, în prezența a cca. 40000 participanți, în majoritate țărani și a unor 
fruntași revoluționari din Moldova și Țara Românească s-a adoptat programul de revendicări referitoare 
la drepturile inalienabile ale românilor și care a protestat vehement împotriva ”uniunii” forțate a 
Transilvaniei cu Ungaria. Acest program a imprimat adunării profilul solidarității generale românești, prilej 
cu care poporul și-a exprimat dorința de unire prin cuvintele “Noi vrem să ne unim cu țara”. 
 Între anii 1926-1950, Blajul a fost capitala județului Târnava Mică. Blajul a fost nu numai leagănul 
unor evenimente memorabile din istoria poporului român, ci și locul care a ținut nestinsă flacăra luptei 
pentru emancipare socială și națională în conștiința poporului român. 
 La 15 mai 1993, orașul Blaj a fost declarat municipiu, având în subordine șase localități 
componente (Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza) și două sate care îi aparțin (Mănărade 
și Spătac).  
 Blajul este oraşul cu două dimensiuni definitorii: istoria şi cultura. Este orașul de care sunt legate 
momentele importante ale istoriei românilor, principalele evenimente care au marcat existenţa acestei 
mici urbe fiind legate de rolul de centru religios, educaţional, cultural al Transilvaniei şi ulterior al 
României. Importanța deschiderii primelor școli sistematice românești din Transilvania în timpul 
episcopului Petru Pavel Aron, implicarea dascălilor și alumnilor de la școlile blăjene în toate mișcările cu 
impact național, sprijinul remarcabil în culturalizarea maselor, eliberarea de sub stăpânirea străină și 
realizarea unirii tuturor românilor așează Blajul pe harta orașelor care au scris istorie pentru România.  
 Blajul se înscrie și în istoria teatrului românesc din Transilvania și Banatul secolelor XVIII-XIX, 
transilvănenii având și în acest domeniu un rol de pionierat, foarte important. Primele spectacole de 
teatru în limba română, de pe teritoriul actual al României, au avut loc la Blaj/Blasendorf/Balázsfalva. În 
anul 1755 se întemeiază ”Comedia Ambulatoria Alumnorum” (Comedia ambulantă a elevilor) din Blaj, iar 
de Crăciun, în 1755 s-a jucat prima piesă de teatru în limba română, desigur o piesă cu subiect religios. 
 Tot la Blaj au fost tipărite primele manuale românești și tot aici a fost predată în școli limba 
română pentru prima dată.  
 Însăși heraldica stemei orașului marchează victoria latinității în Transilvania. Pe un scut albastru 
este reprezentată statuia aurie a victoriei ţinând în mâna dreaptă ridicată o coroană de lauri şi cu stânga 
globul crucifer. “Chef”-ul roşu este încărcat cu o lupoaică romană neagră. Scutul este timbrat cu o coroană 
murală de argint cu 5 turnuri, ce simbolizează triumful ideii de latinitate. 
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CAPITOLUL I. ANALIZA DIAGNOSTIC A SECTORULUI CULTURAL DIN MUNICIPIUL BLAJ 
 

 
1.1. Patrimoniul cultural mobil și imobil al municipiului 
 În acest capitol sunt prezentate componentele patrimoniului cultural mobil (artefacte arheologice, 
obiecte etnografice, creații artistice, artizanat, opere de cultură populară, arhive, manuscrise, colecții 
private și publice) și ale patrimoniului cultural imobil (monumente, lucrări de arhitectură, lucrări de 
sculptură sau pictură, elemente sau structuri arheologice monumentale, cum ar fi inscripții, gravuri, 
pictură, monumente funerare sau orice alte elemente care au valoare pentru artă, istorie sau civilizație) 
existente la nivelul municipiului Blaj, al localităților componente, dar și din localitățile învecinate 
 
 Din punct de vedere legal, patrimoniul cultural este format din totalitatea bunurilor care 
reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent 
de regimul de proprietate al acestora. Colecția de mărturii ale creativității umane este formată din: bunuri 
mobile și imobile, tradiții și expresii culturale imateriale.  

 

1.1.1. Patrimoniul cultural mobil 
 

Patrimoniul cultural naţional mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, 
documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, 
heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului 
natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti, 
precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia universală. Pentru elementele existente în Muzeul de 
istorie al municipiului Blaj și catalogate ca având stare slabă de conservare, vor fi identificate programe și 
proiecte în vederea obținerii fondurilor necesare restaurării acestora. 

Din cele peste 6000 de piese care alcătuiesc colecțiile Muzeului de istorie ”Augustin Bunea”, la 
nivelul municipiului Blaj au fost identificate următoarele componente (bunuri) care alcătuiesc patrimoniul 
cultural mobil2:  
 
1. bunuri arheologice şi istorico-documentare, precum: 
a) descoperirile arheologice terestre şi subacvatice, unelte, ceramică, inscripţii, monede, sigilii, bijuterii, 
piese de vestimentaţie şi harnaşament, arme, însemne funerare, cu excepţia eşantioanelor de materiale 
de construcţie, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate; 
 

Tabel 1 Descoperiri arheologice 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Cărămidă Lut ars, culoare roșie, fragment cu ștampila 
LEGXIII. GM. AU CAIS 

bună  

2. Tub-conductă Argilă arsă, roșie bună                 

3. Monument 
funerar 

Leu funerar, gresie restaurat                 

4. Lucernă Lut ars, roșu, urme de lustru, cu ștampila CASSI bună  

5. Lucernă Lut ars, roșie, urme de lustru, o singură gaură 
pentru fitil, ștampila fortis 

bună  

6. Bazin Argilă arsă, roșie, ornamentată în stânga și dr. 
gurii cu trei linii adâncite 

bună  

7. Ulcior Argilă, culoare gri, gura trilobată, toarta lipsă bună  

                                                           
2 Date puse la dispoziție de conducerea Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

8. Ulcior Lut ars, roșu, cu toarta, gura și o parte din corp 
lipsă 

bună  

9. Lance Vârf de lance din fier, manșonul rupt bună  

10. Ulcea Lut ars, culoare gri, urme de luctru gri, jumătatea 
inf. sferică 

bună  

11. Brăţară Din bronz, interiorul drept, exteriorul bombat şi 
ornamentat cu linii oblice  

bună  

12. Topor  Cu gaură de înmănuşare din piatră şlefuită bună  

13. Târnăcop   Din aramă, cu braţele în cruce, două tăişuri bună  

14. Inel, sigiliu din 
două părţi 

Din aramă, cu însemnele Constantin Raţiu bună  

15. Pistol Cu o ţeavă, patul simplu de lemn bună  

16. Portal Din piatră cu inscripţia domeniului feudal de la 
Blaj, 1535, Georgius Bagdi 

bună  

17. Greutate ptr. 
război de ţesut 

Din lut ars, culoare gri roşcat, formă trunchi de 
piramidă 

slabă necesită 
restaurare 

18. Săpăligă  Corn de cerb, vârful şi două ramuri lipsă slabă necesită 
restaurare 

19. Răzuitor Unealtă, silex gri, formă dreptunghiulară slabă necesită 
restaurare 

20. Idolaş Lut  ars, culoare gri închis - fragment slabă necesită 
restaurare 

21.  Monede  Româneşti şi străine din perioadele romană, 
feudală, medievală 

bună  

22. Vas strachină Cu doi butoni, culoare brun roșcată, 27.5x9,6 cm 
- M. scitic 

bună  

23. Vas piriform Cu doi butoni, culoare brun - cenușiu, 
18,4x14x9,4, M. scitic 

bună  

24. Vas mare 
bitronconic  

Cu patru proeminențe, brun negricios, 
39,6x37x14,5, M2 scitic 

bună  

25. Vas mic 
bitronconic  

Trei proenimențe, brun-roșcat, 12,8x12x6,7 cm, 
M2 scitic 

bună  

26. Cuțit curb - lamă Fier, 8x1,4 cm, M2 scitic f. oxidat necesită 
restaurare 

28. Strachină mare Profil învăzat, brun negricios, luciu metalic, 
9,5x29x19,4M.3 scitic 

restaurat  

29. Vas bitronconic Cu două proeminențe, culoare brună, 
25,4x26,6x13, M4 scitic 

restaurat  

30. Strachină Cu patru butoni, brun – negricios, 9,6x24,4x9,2, 
M.6 scitic 

restaurat  

31. Vas mare 
bitronconic 

Cu patru proeminențe și patru butoni, culoare 
neagră, 40x38,6x13,5, M.7 scitic 

restaurat  

Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
b) elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice; 
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Tabel 2 Fragmente din monumente istorice 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

  1. Capitel Fragmentul unui capitel de pilastru slabă necesită 
restaurare 

2. Relief Fragment dintr-o coloană ornamentată cu o 
figură în relief, marmură 

slabă necesită 
restaurare 

3. Fragment Original din fostul monument de pe Câmpia 
Libertăţii - Piatra Libertăţii, cu text 

bună  

Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
c) mărturii materiale şi documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, 
ştiinţifică, artistică, sportivă sau din alte domenii; 
 

Tabel 3 Materiale militare şi istorice 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Baionetă Cu firez, G. Haller bună  

2. Baionete Tocuri de baionete din piele şi tablă bună  

3. Harta României, 
1918 

de general Constantin Teodorescu deteriorată necesită 
restaurare 

4. Tiparniţă-
tipografie 

Teascul tipografiei de la Blaj, 1747  bună  

5. Presa tipografică Anexă la tiparniţă, datată 1835 bună  
Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
d) manuscrise, incunabule, cărţi rare şi cărţi vechi, cărţi cu valoare bibliofilă; 
 

Tabel 4 Manuscrise și cărți vechi 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Catehism Blaj, 1857 bună  

2. Carte de învăţături 
creştineşti 

Blaj, 1805, Ioan Bob slabă necesită 
restaurare 

3. Evanghelie Blaj, Grigore Maior bună  

4. Crestomaţie sau 
analecte liretate 

Blaj, 1852, Timotei Cipariu slabă necesită 
restaurare 

5. Octoih Blaj, 1825, Ioan Bob bună  

6. Dogmatică ”Manual de docmatică şi morală”, Blaj, 1801 bună  
Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
e) documente şi tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărţi şi alte materiale cartografice; 
 

Tabel 5 Documente de arhivă 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Diploma  Leopoldină din 1698 bună  

2. Sigilii ale Mitropoliei de Bălgrad şi Blaj, aplicate în 
ceară roșie şi lipite pe carton 

slabă necesită 
restaurare 

3. Protocol Încasările şi cheltuielile vechii tipografii de la 
Blaj, 1787 – 1820 

slabă necesită 
restaurare 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

4. Testimonii 
scolastice 

eliberate absolvenţilor Gimnaziului Superior 
gr. cat din Blaj 

 
deteriorat 

necesită 
restaurare 

5. Informaţii Cataloagele elevilor - Gimn. Gr. Cat. Blaj deteriorat necesită 
restaurare 

6. Epitafe - antimise Scene biblice imprimate pe pânză, 1738-1841 slabă necesită 
restaurare 

7. Colecţia ziarului 
Unirea Poporului 

Şase volume - 1919, 1924, 1927, 1929, 1931, 
1933 

deteriorat necesită 
restaurare 

Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
f) obiecte cu valoare memorialistică; 
 

Tabel 6 Obiecte cu valoare memorialistică 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Diplomă Canonic mitropolitan acordată lui Augustin  
Bunea 

bună  

2. Diplomă Membru fondator al Astrei acordată lui 
Timotei Cipariu 

bună  

3. Certificat  Timotei Cipariu, deputat ales în 
circumscripţia Cetatea de Baltă 

bună  

4. Fotografie Ion L. Caragiale bună  
Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
g) obiecte şi documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, ponduri, decoraţii, insigne, 
sigilii, brevete, mărci poştale, drapele şi stindarde; 
 

Tabel 7 Obiecte cu valoare heraldică 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Sigiliu Aramă, cu buton de apăsare, Baziliu Raţiu bună  

2. Blazon din aramă cu însemnele luna, soarele, mâna 
cu paloș și peștele 

f. bună  

Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
h) fotografii, clişee fotografice, filme, înregistrări audio şi video; 
 

Tabel 8 Obiecte cu valoare documentară 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectului Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Clişee Ornamente tipografice, xilogravuri, 
sculpturi în lemn, diferite imagini 

bună  

2. Clişee Placă tipografică de metal aplicată pe 
lemn, diferite imagini 

bună  

3. Carte poştală Semnată de G. Coşbuc şi alţi scriitori veniţi 
la Blaj, august 1911 

bună  

4. Fotografii  De epocă – grupuri de elevi şi absolvenţi bună  

5. Fotografii De epocă – profesori blăjeni bună  
Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 
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2. bunuri cu semnificaţie artistică, precum: 
a) opere de artă plastică: pictură, sculptură, grafică, desen, gravură, fotografie şi altele; 
 

Tabel 9  Opere de artă plastică 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectului Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Tablouri Picturi în ulei, Iuliu Moga f. bună  

2. Tablou Litografie - Din suferinţele noastre f. bună  

3. Tablou  Portrete, U/P ale dascălilor blăjeni, autor 
Emil Comșa (5 buc.) 

f. bună  

Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
b) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier şi altele; 
 

Tabel 10 Obiecte  de cult 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Icoane  Pe lemn - scene biblice-sec. XVIII-XIX bună  

2. Uşă De altar cu scene biblice, două părţi slabă necesită 
restaurare 

3.                                                                                                              Icoane Pe sticlă-scene biblice, sfinţi, sec. XVIII-XIX bună  
Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
c) monumente de for public, componente artistice expuse în aer liber; 

 
Tabel 11 Monumente de for public 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Bustul lui Simion 
Bărnuțiu 

situat în Piața 1848 bună  

2. Crucea lui Avram 
Iancu 

transferată în muzeu de pe Dealul Crucii, 
în anul 2002 

restaurat  

Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
3. bunuri cu semnificaţie etnografică, precum: 
a) unelte, obiecte de uz casnic şi gospodăresc; 
 

Tabel 12 Obiecte de uz casnic 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Vas (strachină) Lut ars, culoare cenușie, 20x28x11x12 cm deteriorat necesită 
restaurare 

2. Cană Lut ars, culoare cenușie, pete negre, 
ornamente bogate, cu linii 

bună  

3. Ploscă Din lemn, colorată, cu 4 picioare bună  
Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
b) textile, piese de port, pielărie; 
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Tabel 13 Textile și piese de port popular 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Faţă de masă Ţesătură în culori alb, roşu, negru galben, 
pe margine dantelă albă 

slabă necesită 
restaurare 

2. Ştergar Ţesătură albă cu motive folclorice slabă necesită 
restaurare 

3. Fotă Ţesătură neagră cu fir auriu şi argintiu bună  

4. Costum național  Ie şi pantalon din pânză de culoare albă slabă necesită 
restaurare 

5. Ie ţărănească de 
femei 

Pânză albă cusută cu motive populare bună  

Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 
 
c) alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă; 
 

Tabel 14 Obiecte din metal 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectului Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Frigare Din fier, puternic oxidată, vârful rupt  Deteriorat necesită 
restaurare 

Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
d) obiecte de cult; 

Tabel 15 Obiecte de cult 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Sfeșnice Mari, sculptate, folosite în fața altarului slabă necesită 
restaurare 

Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
e) podoabe; 

Tabel 16 Podoabe 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectului Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Mărgea chihlimbar Culoare galben-brun, 2 cm, M1 scitic bună  

2. Inel cu bucle Bronz, cu capete conice, două fragmente, 
diam.4,3 cm, M1scitic 

slabă necesită 
restaurare 

3. Mărgică tubulară Bronz, culoare verde, 1cm, M1scitic bună  
Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 

 
4. bunuri de importanţă ştiinţifică, precum: 
a) specimene rare şi colecţii de zoologie, botanică, mineralogie şi anatomie; 
 

Tabel 17 Bunuri de importanță științifică 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obiectului 

Descrierea obiectului Stare de 
conservare 

Observații 

1. Ierbar Planșe cu plante presate și versuri populare    slabă necesită 
restaurare 

2.  Molar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Măsele de mamut    bună  
Sursa: Muzeului de Istorie ”Augustin Bunea” al municipiului Blaj 



 
15 

 
 

1.1.2. Patrimoniul cultural imobil 
 
Patrimoniul cultural construit este alcătuit din: 
- Monumente istorice; 
- Patrimoniu arheologic; 
- Patrimoniu tehnic și industrial; 
- Zone protejate; 
- Peisajul (istoric, cultural).  
 
Monumente istorice 
 În Lista monumentelor istorice 2015 sunt incluse 19 monumente istorice, din care 9 monumente 
de grupa A (de importanță națională) și 10 monumente de grupa B (de importanță locală) localizate în 
municipiul Blaj și localitățile componente. Pe categorii de monumente, după natura lor, în anul 2015 erau: 
- 16 monumente istorice de arhitectură (din care, 3 ansambluri bisericești, 1 castel, 8 biserici/catedrale și 
3 alte tipuri); 
- 2 monumente istorice de for public; 
- 1 monument istoric funerar. 
 

Lista Monumentelor Istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2.828/2015, 
conținând toate monumentele istorice din municipiul Blaj este redată mai jos.  
 

Tabel 18 Monumente istorice din municipiul Blaj 

Nr. 
crt. 

Cod LMI Denumire Adresă Datare 

1. AB-II-m-A-00187 Catedrala greco-catolică "Sf. 
Treime”  

Piaţa 1848, 2  
Blaj 

1741 - 1749, ext. 
1835-1842  

2. AB-II-a-A-00188  Mănăstirea bazilienilor  Piaţa 1848, 2  
Blaj 

1741 - 1777, ext. 
sec. XIX  

3. AB-II-a-A-00189  Ansamblul Mitropoliei greco-
catolice  

Str. Aron Petru 
Pavel 1-2, Blaj 

1535, transf. 
1837  

4. AB-II-m-A-
00189.01  

Reşedinţa mitropolitană  
 

Str. Aron Petru 
Pavel 1-2, Blaj 

1535, transf. 
1837  

5. AB-II-m-A-
00189.02  

Cancelaria mitropolitană  
 

Str. Aron Petru 
Pavel 1-2, Blaj 

sec. XVIII  
 

6. AB-II-m-A-
00189.03  

Clădiri anexe  
 

Str. Aron Petru 
Pavel 1-2, Blaj 

sec. XVIII  
 

7. AB-II-a-A-00190  Ansamblul bisericii "Sf. 
Arhangheli” (a grecilor)  

Str. Vancea 
Mitropolit 3, Blaj 

sec. XVIII - XIX  
 

8. AB-II-m-A-0190.01  Biserica "Sf. Arhangheli” (a 
grecilor)  

Str. Vancea 
Mitropolit 3, Blaj 

cca.1770  
 

9. AB-II-m-B-00251  Biserica "Schimbarea la Faţă”  Str. Principală 
114, Mănărade 

1737  
 

10. AB-II-a-B-00250  Ansamblul bisericii 
evanghelice fortificate  

Str. Principală 
189, Mănărade 

sec. XVII - XIX  
 

11. AB-II-m-B-
00250.01  

Biserica evanghelică  
 

Str. Principală 
189, Mănărade 

1864 
 

12. AB-II-m-B-
00250.02  

Incintă fortificată, cu turn-
clopotniţă  

Str. Principală 
189, Mănărade 

sec. XVII, turn-
clopotniţă 1832  
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Nr. 
crt. 

Cod LMI Denumire Adresă Datare 

13. AB-II-m-A-00260  Biserica reformată  Str. Principală 
23, Petrisat 

sec. XIII, ext. sec. 
XV, 1913 (turn)  

14. AB-II-m-B-00376  Biserica "Sf. Arhangheli”  Tiur, nr.266 1730  
15. AB-II-m-B-00375  Poarta de lemn a bisericii 

reformate  
Str. Principală 
214, Tiur 

sec. XIX  
 

16. AB-II-m-B-00389  Turn-clopotniţă al bisericii 
"Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil" şi "Intrarea în 
biserică a Maicii Domnului"  

Str. Borza 
Alexandru 56, 
Veza 

sec. XVIII  
 

17. AB-III-a-B-00408  Ansamblul "Câmpia 
Libertăţii" - 24 de busturi de 
personalităţi ale istoriei şi 
culturii româneşti din secolul 
XIX  

Câmpia Libertăţii  
Blaj 

1973 

18. AB-III-m-B-00409  Crucea lui Avram Iancu  
 

Dealul Hula, Blaj sec. XIX  
 

19. AB-IV-m-B-
00190.02  

Cimitirul bisericii "Sf. 
Arhangheli”  

Str. Vancea 
Mitropolit 3, Blaj 

 

TOTAL BLAJ: 19 
20. AB-II-m-B-00199  Biserica "Buna Vestire”  Cergău 1804  
21. AB-II-a-B-00383  Ansamblul bisericii 

evanghelice  
Valea Lungă sec. XIV - XVIII  

 
22. AB-II-m-B-

00383.01  
Biserica evanghelică  Valea Lungă sec. XIV, 1681, 

1721, 1725  
23. AB-II-m-B-

00383.02  
Incintă fortificată  
 

Valea Lungă sec. XVI  
 

24. AB-I-s-B-00045  Situl arheologic de la 
Glogoveţ  

Valea Lungă  

25. AB-I-m-B-00045.01  Cetate Valea Lungă Epoca medievală 
26. AB-I-m-B-00045.02  Așezare Valea Lungă Epoca bronzului 

timpuriu, Cultura 
Coţofeni  

Total localități învecinate: 7 
Sursa datelor: Lista monumentelor istorice 2015, djcvn.cultura.ro 

 

 Prezentăm în cele ce urmează o descriere detaliată a monumentelor istorice pe localități. Starea 
de conservare a monumentelor istorice de pe raza municipiului Blaj este în general bună, nu necesită 
intervenții de urgență, iar accesul la acestea este facil, nu sunt necesare lucrări de reparații a căilor 
de acces sau crearea unor accese noi.  
 
Municipiul Blaj 

 
Catedrala greco-catolică "Sfânta Treime” din Blaj (AB-II-m-A-00187) a fost construită în perioada 1741-
1749 după planurile arhitecţilor vienezi Anton Erhard Martinelli şi Johann Baptist Martinelli, care s-au 
inspirat din arhitectura Bisericii Iezuiţilor din Cluj. Cupola catedralei a fost pictată de Iacob Zugravul din 
Rășinari, iar Ștefan Tenetzchi și Raicu au realizat iconostasul, respectiv amvonul. Finisată la exterior până 
în 1749. Între anii 1777 și 1779, catedrala a suferit ample lucrări de restaurare, iar între anii 1835-1837 au 
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avut loc transformări radicale precum alungirea navei, zidirea corului, mărirea altarului și a absidei 
semicirculare. Catedrala a fost renovată amplu în perioada 1963-1968. Se păstrează încă picturile murale 
din naos realizate între anii 1756-1780 în stil brâncovenesc și un iconostas din lemn de tei realizat între 
anii 1749-1765 de meșterul tâmplar Aldea din Târgu Mureș.  

Catedrala este construită în stil baroc, fiind primul edificiu baroc din mediul românesc. Materialul 
de bază folosit este cărămida, cu excepţia coloanelor de susţinere a corului mare şi a bolţii altarului, cât şi 
a ancadramentelor uşilor şi ferestrelor, care sunt din piatră. Lungimea edificiului măsoară 50,50 m, 
lăţimea 23,30, iar înălţimea turlelor este de 51 m. Catedrala este alcătuită dintr-o navă dreptunghiulară şi 
un cor semicircular. Latura de vest a bisericii este dominată de un monumental turn de factură barocă. 
Nava este acoperită cu calote suspendate pe travee dreptunghiulare în formă de pâlnie. Absida, altarul, 
este acoperit cu o cupolă în tambur. Latura de vest a bisericii este dominată de un monumental turn de 
factură barocă. În perioada 1835 – 1842, nava se lungeşte spre vest cu 10 m. Tot atunci, la limita vestică 
a extensiei navei se construiesc două turnuri turnuri zvelte cu coifuri baroce ieşite în rezalit faţă de noua 
faţadă vestică. Faţada vestică păstrează din vechea soluţie portalul iniţial şi se amplifică în elevaţie cu încă 
două registre. La acea dată nu era realizată terasa cu parapet ornamentat cu motivul lanţului, construită 
ulterior. Terenul din faţa catedralei formează o platformă liberă (piaţă), pavată, a cărei sistematizare 
verticală avea ca reper asiza de salt ce delimitează partea superioară a fundaţiei de volumul suprateran 
construit. În această perioadă altarul se măreşte prin două sacristii laterale3.  

Iconostasul catedralei este apreciat ca fiind cel mai înalt din ţară. Lucrătura (sculptura) în lemn a 
iconostasului a fost executată de meşterul tâmplar Aldea din Târgu Mureş. În anul 1765, Ştefan Tenetzki 
din Arad execută pictura iconostasului, alcătuită din 108 icoane pictate pe lemn şi încorporate în structura 
de lemn sculptat a iconostasului. Latura de vest a bisericii este dominată de un monumental turn de 
factură barocă – coif baroc4. Pictura cupolei catedralei datează din anii 1748-1749 şi este realizată în mai 
multe registre, în stil bizantin cu accente realiste. Cuprinde scene din viaţa Mântuitorului, Liturghia 
Cerească, cât şi o serie de portrete de papi în interiorul turnului care termină cupola şi în registrul superior. 
În altar se găsesc trei picturi executate de Raicu: Coborârea Sfântului Spirit, în absidă; Botezul lui Isus în 
Iordan, în partea dreaptă, iar în stânga, la masa proscomidiei, Punerea lui Isus în mormânt. Pe pereţii 
exteriori ai scării amvonului se află picturi pe lemn, realizate tot de Raicu, reprezentând pe Vasile cel Mare, 
Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfântul Grigore Dialogul, Papă al Romei şi Ioan Gură de Aur, 
Arhiepiscopul Constantinopolului, iar pe exteriorul amvonului propriu-zis se află icoanele celor patru 
evanghelişti. 

În prezent, clădirea se află în stare bună de conservare. În plus, în anul 1992 au fost restaurate 
picturile. Însemnătatea edificiului este deosebită, având în vedere că în cadrul catedralei și-a rostit 
epocalul discurs Simion Bărnuțiu, cu o zi înainte de Marea Adunare de pe Câmpia Libertății.  
Cardinalul Alexandru Todea a fost înhumat în anul 2002 în cripta amenajată în stânga iconostasului, peste 
care este aşezată o placă de marmură albă5. 
 

                                                           
3 PUG municipiul Blaj – Studiu istorico-arhitectural, 2019 
4 Pentru mai multe detalii, a se vedea Cornel Tatai-Baltă, Ioan Fărcaș, Iconostasul Catedralei greco-catolice „Sfânta 
Treime” din Blaj (sec. XVIII), Ed. Altip, 2011 
5 https://www.parohiigreco-catolice.ro/2016/01/parohia-greco-catolica-blaj-i-alba.html 
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Figura nr. 1 Catedrala Greco - Catolică „Sfânta Treime” și iconostasul 

Sursa fotografiei: arhivă personală 

 
Mănăstirea bazilienilor ”Sfânta Treime” (AB-II-a-A-00138) - în incinta căreia au fost deschise în 11 
octombrie 1754 primele școli românești, se desfășoară în formă de U în jurul Catedralei. Construită după 
proiectul arhitecţilor Curţii Imperiale din Viena, Anton Erhardt şi Johann Martinelli, în clădire au funcţionat 
primele şcoli de obşte unde au predat vestiţii dascăli Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior. În aripa 
de nord a şcolii, în anul 1866, a fost găzduit marele poet Mihai Eminescu. Construcţia aparţine stilului 
baroc, având parter şi un etaj. Pe cele două nivele, registrele de fereastră poartă ancadramente simple 
din piatră şi sprâncene de formă triunghiulară la partea superioară. În interior, la parter şi la etaj, un 
coridor acoperit cu boltă semicilindrică asigură accesul în încăperi6. 
 
Ansamblul Mitropoliei greco-catolice (AB-II-a-A-00189) se leagă de proprietatea lui Gheorghe Bagdi încă 
de la începutul secolului al XVI-lea. Acesta a construit castelul în anul 1535, potrivit inscripţiei de pe un 
lintel de portal "Anno Christi MDXXXIIIII Georgivs Bagdi". Castelul rămâne în proprietatea familiei Bagdi 
până în anul 1606, după care principele Ştefan Bócskay a donat domeniul Blajului consilierului său, Pavel 
Örvendi, care îl transmite mai departe soţiei sale Caterina Debreczeni în anul 1609. În anul 1610, ajunge 
în proprietatea nobilului Ştefan Kákoni, după care intră în stăpânirea familiei Bethlen. În vremea 
principelui Gabriel Bethlen, castelul este dotat cu o incintă fortificată. Principele Gabriel Bethlen a donat 
Blajul în 1617 cancelarului său, Simon Pécsi de Szent Erzsébet. Acesta, prin lucrările pe care le iniţiază, 
aduce castelul la un plan regulat, compus din câte patru aripi cu câte două nivele, curte interioară şi incintă 
fortificată cu patru bastioane şi şanţ exterior, accesul la poartă făcându-se peste un pod. Lucrările au fost 
coordonate de arhitectul curţii princiare, Giacomo Resti. În 1621, prin cancelarul este acuzat de înaltă 
trădare şi castelul intră în posesia  principelui Gabriel Bethlen, care reia lucrările de construcţie, între anii 
1626-1629, după care, în 1629 ajunge în proprietatea nepotului principelui, Petru Bethlen. În 1648, după 
stingerea pe linie bărbătească a familiei Bethlen de Iktár, castelul ajunge în posesia fiscului și devine una 
din reşedinţele preferate ale lui Gheorghe Rákóczi al II-lea. În 1660 ajunge în posesia lui Gabriel Haller, în 
1663 a fost cumpărat de Ana de Bornemissza (soţia lui Mihail Apafi I) şi continuă să fie proprietatea familiei 
Apafi până în anul 1713, când după moartea lui Mihail Apafi al doilea, castelul reintră în posesia fiscului 
imperial austriac.  

Episcopul Inocenţiu Micu Klein primeşte fostul castel princiar în schimbul domeniilor episcopale 
de la Gherla şi Sâmbăta de Jos în anul 1738. Acest castel şi construcţiile anexe se constituie într-un 
ansamblu arhitectural al Mitropoliei greco-catolice. Fostul castel nobiliar alcătuit dintr-un donjon şi incintă 
fortificată, cunoscut sub numele de "Cetatea Roşie", era format dintr-un corp central cu beciuri şi trei 
nivele cu câte trei încăperi mai mari, iar deasupra antablamentului avea o cornişă crenelată. Din 

                                                           
6 PUG municipiul Blaj – Studiu istorico-arhitectural, 2019 
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documentele vremii, anume din xilogravura volumului ”Votiva apprecatio” editat la Blaj în 1760, reiese că 
parterul clădirii era prevăzut cu guri de tragere, având pe nivele ferestre şi portaluri încheiate în arc 
semicircular.  

Faţadele actuale ale castelului sunt realizate în 1842 în maniera clasică târzie. Un amplu corp 
pentagonal ieşit puternic în rezalit are la parter, înspre curte, un portic pe coloane toscane, încălecat de 
un fronton triunghiular care adăposteşte portalul semicircular din axul avancorpului. Pe latura opusă, spre 
exterior, se află un portal cu balcon traforat. Ferestrele parterului au ancadramente simple, cele ale 
primului etaj au ancadramente simple cu sprâncene triunghiulare, iar ferestrele etajului doi sunt încheiate 
cu sprâncene drepte purtate de două triglife7.  

Ansamblul Mitropoliei greco-catolice este în stare bună de conservare, necesită doar lucrări de 
însănătoşire edilitară a întregii clădiri şi conservare, consolidare şi restaurare parament tencuit, 
ancadramente şi portaluri din calcar, conform principiilor conservării-restaurării. 
Ansamblul Mitropoliei greco-catolice (AB-II-a-A-00189)  cuprinde:  
- Reședința mitropolitană (AB-II-a-A-00189.01)  
- Cancelaria mitropolitană (AB-II-a-A-00189.02)  
- Clădiri anexe (AB-II-a-A-00189.03). 

Pe aliniamentul fostei incinte fortificate, în stânga porţii incintei se construieşte vechea mănăstire 
cu hramul "Buna Vestire". În dreapta acestei clădiri se afla capela castelului (așa numita „Biserica din 
curte”). Anterior clădirii vechii mănăstiri, pe acest loc a fost construită capela castelului ridicată de Simon 
Pécsi de Szent Erzsébet, cancelarul  principelui Gabriel Bethlen care a fost stăpânul castelului între anii 
1617 – 1621. În anul 1760, în vremea episcopului Petru Pavel Aron, clădirea este modificată în maniera 
clasicismului şi capătă un aspect simplu şi sever, potrivit destinaţiei - aceea de a adăposti seminarul 
diecezan (Seminarul Călugăraşilor).  

În anul 1762, în acest edificiu îşi începe activitatea cărturărească Samuil Micu-Klein. Tot aici a 
funcţionat şi vechea tiparniţă din lemn cu anexele sale. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul sec. XX, 
clădirea adăposteşte cancelaria mitropolitană. La parter funcţionau birourile cancelariei, iar la etaj a 
existat o sală mare de protocol. Ritmul regulat al golurilor de fereastră de la parter şi etaj este nuanţat cu 
ancadramente simple alcătuite dintr-o panglică nuanţată pe margine de un listel. La parter, două uşi 
asigură accesul în clădire. Lezenele verticale definesc traveele parterului şi etajului. Un brâu median plat 
separă parterul de etaj. La colţuri bosaje de tipul pietrei de talie articulează pe verticală clădirea. O cornişă 
amplă în consolă nuanţează limita superioară a etajului. Învelitoarea din ţiglă solzi este purtată de o 
şarpantă în patru ape. În colţul vestic se află o construcţie parazitară mai recentă. 

Pe latura de sud a fostei incinte fortificate, între cele două bastioane de tip vechi, italian, în secolul 
al XVIII-lea se construieşte grânarul Mitropoliei greco-catolice. Această construcţie este o clădire modestă 
de tip parter, cu acoperiş în două ape, care în ultima etapă a fost modificată pentru altă destinație decât 
aceea de grânar. Construcţia se dezvoltă pe toată latura de sud a fostei incinte fortificate a castelului. 

 
Figura nr. 2 Reşedinţa mitropolitană și Cancelaria Mitropolitană 

Sursa fotografiilor: PUG municipiul Blaj 
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Ansamblul Bisericii Sf. Arhangheli (a grecilor) (AB-II-a-A-00190)  

Biserica ortodoxă "Sfinţii Arhangheli" a fost construită în jurul anilor 1770 pentru populația 
macedoneană adusă de episcopul Klain după așezarea la Blaj, denumiţi de blăjeni greci - de unde şi 
originea numelui edificiului religios8. Monument de arhitectură ecleziastic de filieră bizantină cu spaţii 
liturgice consacrate și cimitir, acest ansamblu este în stare bună de conservare și necesită doar lucrări de 
însănătoşire edilitară a întregii clădiri, conform principiilor conservării-restaurării. 

Lăcaşul de cult, de tipul unei biserici sală cu spaţiile liturgice consacrate (altar, naos şi pronaos) 
este construit în stil bizantin. Altarul are o planimetrie semicirculară în interior şi decroş pentagonal în 
exterior. Două goluri de fereastră încheiate în arc semicilindric străpung laturile de sud şi de nord ale 
decroşului pentagonal. Naosul şi pronaosul ocupă două traveei din planimetria bisericii sală şi sunt 
delimitate la exterior printr-o lezenă verticală ce defineşte mărimea celor două compartimente. Lezenele 
verticale se sunt încălecate de profilatura cornişei. Turnul este andosat naosului şi se dezvoltă pe trei 
nivele. Nivelul parterului este articulat pe verticală, la colţuri, de lezene ce poartă o cornişă profilată 
elaborată. La partea superioară, această cornişă este acoperită cu ţiglă solzi pe două rânduri. Primul nivel 
al turnului are în partea mediană o firidă ce adăposteşte o pictură în tehnica picturii murale ce reprezintă 
hramul bisericii. Nişa este nuanţată de un ancadrament din mortar tras alcătuit din două retrageri drepte 
şi încheiat la partea superioară cu o arhivoltă în arc turtit peste care, în axul median este figurată o cruce 
latină. Etajul doi este străpuns de patru ferestre, încheiate în arc semicilindric cu modenatură din mortar 
tras asemănătoare firidei. Coiful turnului este alcătuit din trei registre. Primul este un trunchi de con cu 
muchiile recurbate. Al doilea registru este un bulb, iar ultimul reprezintă o formă piramidală încoronată 
de un crucifix. Pe faţada de vest a bisericii, în ultimele două decenii a apărut o construcţie parazitară, 
andosată turnului.  
 

 
Figura nr. 3 Ansamblul bisericii “Sfinţii Arhangheli” 

Sursa fotografiilor: PUG municipiul Blaj 

 
Cimitirul bisericii "Sf. Arhangheli” este un adevărat Panteon al neamului, unde își dorm somnul de veci 

personalități de marcă, de la părintele filologiei românești Timotei Cipariu, la tribunul pașoptist Ioan 

                                                           
8 PUG municipiul Blaj – Studiu istorico-arhitectural, 2019 
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Axente Sever, întemeietorul geografiei științifice românești Ioan Rusu, scriitorul Ionel Pop și cărturarul 
Ștefan Manciulea, Ioan Micu Moldovan şi alte personalităţi marcante ale oraşului Blaj. 
 
Ansamblul Câmpia Libertății (AB-II-a-B-00408) realizat în perioada 1973-1977, este compus dintr-o piesă 
centrală numită "Gloria" și 26 de busturi înfățișând conducători ai Revoluției Române de la 1848, precum 
și figuri remarcabile ale culturii române. Ansamblul monumental "Gloria" de pe Câmpia Libertăţii a fost 
inaugurat în anul 1977. La baza monumentului propriu-zis, realizat din piatră și înalt de 18 m, simbolizând 
o poartă a istoriei, sunt incizate istoricele cuvinte "Vrem să ne unim cu ţara". Cel de-al doilea element al 
ansamblului este alcătuit din trei personaje feminine din bronz, ce ţin deasupra capului cununi de laur. 
Aceste fete întruchipează cele trei ţări româneşti, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. De o parte 
şi alta a monumentului, în formă de semicerc se află Aleea Revoluţiei, pe care se află amplasate 26 de 
busturi din bronz reprezentând pe cei mai de seamă cărturari şi revoluţionari din ţările româneşti. 
Douăzeci şi patru din aceste busturi au fost dezvelite în anul 1973 cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la 
revoluţia din 18489. Sculptori precum Ion Vlasiu, Ion Irimescu, Ion Jalea și Marius Butunoiu au contribuit 
la realizarea acestui monument, clasat monument istoric.  

Pe Câmpia Libertății au fost organizate două adunări naționale în timpul revoluției de la 1848, în 
luna mai și apoi în septembrie. 

În data de 15 mai 1948 s-a celebrat aici Adunarea de la Blaj, cu participarea a 30.000-40.000 de 
persoane, sărbătorindu-se cu mare fast, în prezența lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și a lui Petru Groza, 
centenarul Adunării de la Blaj. 

În data de 2 iunie 2019, papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie pe Câmpia Libertății, în cadrul 
căreia a proclamat beatificarea a șapte episcopi, între care și Ioan Suciu, cel căruia nu i s-a permis să ia 
cuvântul în 15 mai 1948. În anul 2017 au fost realizate lucrări de amenajare a ansamblului și împrejmuirea 
acestuia.  
 

 
Figura nr. 4 Ansamblul ”Câmpia Libertății” 

Sursa fotografiei: PUG municipiul Blaj 

 
Crucea lui Avram Iancu a fost transferată în muzeu de pe Dealul Crucii, în anul 2002, a fost conservată şi 
a intrat într-un amplu proces de restaurare. Fragmente din crucea originală se află în Muzeul de istorie 
”Augustin Bunea” din Blaj. 
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Figura nr. 5 Crucea lui Avram Iancu și un fragment și inscripția de pe cruce 

Sursa fotografiilor: https://sites.google.com/site/romanianatura86/home/crucea-lui-avram-iancu 

 
Mănăstirea Greco-catolică a Surorilor Maicii Domnului Blaj, Alba a fost deschisă după anul 1989, 
desfășurându-și activitatea în cadrul comunității Congregația Surorilor Maicii Domnului. Congregaţia 
Surorilor Maicii Domnului este un Institut de viaţă consacrată, de drept pontifical, dedicat vieţii apostolice, 
fondată în anul 1921, în cadrul Bisericii Greco-catolice, de către Mitropolitul Vasile Suciu.  
În prezent, surorile din comunitatea ”Întâmpinarea Domnului” își împletesc viața de slujire apostolică cu 
viața de rugăciune și de comunitate, răspunzând nevoilor Bisericii și comunității locale din Blajul de astăzi 
prin următoarele activităţi apostolice:  

- Educarea copiilor și a tinerilor în cadrul Liceului Teologic Greco-catolic ”Sf. Vasile cel Mare” din 
Blaj; 

- Îngrijirea bolnavilor, acordând asistență medicală în spital sau la domiciliu în cadrul programelor 
Caritas Mitropolitan; 

- Vizite la Căminul pentru vârstnici pentru a duce un cuvânt de mângâiere și speranță; 
- Solidaritatea cu cei aflați în nevoie - persoane și familii nevoiașe, prin diferite acțiuni caritative și 

comuniune în rugăciune. 
 
Biserica Sf. Apostol Andrei și Sf. Mare Mucenic Gheorghe  

 
Figura nr. 6  Biserica Sf. Apostol Andrei și Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Blaj 

Sursa fotografiei: https://sites.google.com/site/romanianatura86/home/ 

 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Blaj este un simbol al unității ortodoxe a românilor de 
pretutindeni. Construită între anii 1991 și 2010, această biserică a fost sfințită în 5 septembrie 2010 de 
către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care, așa cum declara parohul bisericii blăjene, a pecetluit ”un 
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moment frumos, un moment așteptat de multă lume, … o sărbătoare de suflet, o zi care va rămâne și va 
fi însemnată cu roșu în calendarul sufletelor blăjenilor și nu numai”. 

 

  
Figura nr. 7 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Blaj 

Sursa fotografiilor: arhiva preot Ovidiu Pop



 
 

Figura nr. 8 Harta monumentelor istorice din municipiul Blaj 
Sursa: prelucrare consultant în baza datelor din Lista Monumentelor Istorice 2015 



Localitatea Deleni-Obârșie 

 
Biserica din Deleni-Obârșie, localitatea componentă a municipiului Blaj, a fost construită în anul 1947, 
fiind în prezent nefuncțională și în stare de degradare. În jurul bisericii se află și un cimitir. În perioada 
comunistă, biserica a fost transformată în biserică ortodoxă, apoi după anii ’89, ea a fost retrocedată 
cultului greco-catolic, dar în prezent situația ei este aceea a unei clădiri fără funcțiune din lipsă de 
oameni. Cu toate acestea poate fi vizitată de turiști, având un turn cu clopot, cu vedere spre zonă. 
Accesibilitatea către biserică este deficitară, nefiind drumuri modernizate. 
 

 
Figura nr. 9 Biserica din Deleni-Obârșie și interiorul acesteia 

Sursa fotografiei: www.demeseriecalator.com10 

 

 
Figura nr. 10 Cimitirul din curtea bisericii din Deleni-Obârșie 

Sursa fotografiei: www.demeseriecalator.com11 

Localitatea Petrisat 

 
Biserica Reformată (AB-II-m-A-00260) a fost construită în secolul al XIII-lea și extinsă spre vest în 
secolul al XV-lea, cu un turn de clopotniță înălțat în anul 1912, cu 2 clopote.  
Construirea bisericii s-a făcut în mai multe etape. Sanctuarul în formă de semicerc, cu lungimea de 5 
m, are două ferestre mici, cele originale, în stil romanic. Ferestrele mari, aflate la o înălțime de 3 m, 
datează din epoca protestantismului. În continuarea sanctuarului spre vest se află nava bisericii, inițial 
de 7 m. Se distinge o fereastră similară celor din sanctuar și o intrare ogivală zidită, făcând parte 
probabil din prelungirea navei din secolul al XV-lea. Biserică uninavată simplă, în care elementele 
goticului din secolul al XV-lea sunt evidenţiate la dimensiunea golurilor de fereastră şi ancadramentelor 
acestora, are un aspect gotic nuanţat de volumetria şi poziţia contraforţilor exteriori. Aceștia 
evidenţiază traveele din care este alcătuită biserica uninavată, lor adăugându-li-se contraforţii de colţ 
ai laturii vestice la care se andosează turnul. Altarul, atipic goticului, cu plan semicircular şi contraforţi 
masivi este străpuns de trei goluri de fereastră încheiate în arc semicircular fără ancadramente, goluri 
ce sunt amplasate sub cornişă, din care unul în ax  şi două pe părţile laterale ale altarului. Turnul ridicat 
în anul 1913 este soluţia arhitectonică a sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX pentru bisericile 
reformate.  El se andosează planului bazilical uninavat. În elevaţie se dezvoltă pe trei nivele, iar la 
parter este străpuns de un portal încheiat în arc frânt elansat. Aceleaşi goluri de fereastră cu arc frânt 

                                                           
10 https://demeseriecalator.com/2015/01/08/deleni-obarsie-locul-fara-oameni/ 
11 https://demeseriecalator.com/2015/01/08/deleni-obarsie-locul-fara-oameni/ 
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elansat străpung primul şi al treilea nivel al turnului. Coiful de formă piramidală are la baza fiecărei feţe 
frontoane triunghiulare de zidărie12. 
La intrarea principală, dintr-o epocă mai recentă, s-a adăugat în 1958 un portic de 4x4 m. 

Figura nr. 11 Biserica reformată din Petrisat 
Sursa fotografiei: PUG Blaj 

 

Localitatea Tiur 

 
Biserica ”Sfinții Arhangheli” (AB-II-m-B-00376) a fost construită în anul 1730. Starea de conservare 
este bună, nu necesită intervenții imediate. 
 

 
Figura nr. 12 Biserica Sf. Arhangheli din Tiur (exterior și interior) 

Sursa fotografiei: arhiva personală Simona Frâncu 

                                                           
12 PUG municipiul Blaj – Studiu istorico-arhitectural, 2019 
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Biserica aparţine, din punct de vedere planimetric, bisericii sală cu spaţiile consacrate, altar naos şi 
pronaos. În curtea bisericii se află cimitirul acesteia. Altarul, cu planimetrie semicilindrică interioară şi 
exterioară, este străpuns de două goluri de fereastră încheiate în arc semicilindric. Trei ferestre de 
aceeaşi dimensiune, încheiate în arc semicilindric, străpung latura sudică şi nordică corespunzătoare 
naosului şi pronaosului. Nava cu cele două compartimente liturgice are colţurile zidului rotunjite şi 
articulate, pe verticală, cu două perechi de lezene. Partea superioară a navei este decorată cu o cornişă 
în consolă, alcătuită din două retrageri drepte uşor ieşite, în avans progresiv una faţă de alta. Pe latura 
vestică se află un turn cu parter şi două etaje. Parterul este străpuns de un portal încheiat semicilindric 
fără ancadramente. Deasupra portalului simplu al turnului, într-o nişă, în tehnica unei picturi murale 
sunt reprezentaţi printr-o tematică iconografică bizantină "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril". Al doilea 
nivel al turnului este străpuns de o mică deschidere dreptunghiulară pe trei dintre laturi. Ultimul nivel 
al turnului este străpuns de patru mari goluri de fereastră încheiate în arc semicilindric dotate cu 
abatson. Aceste goluri de fereastră poartă ancadramente simple din mortar tras, iar la cheie sunt 
decorate cu bolţare de cheie dreptunghiulare situate la extradosul arhivoltei arcului semicircular al 
acestora. Partea superioară a turnului este decorată cu o cornişă în consolă, alcătuită din două 
retrageri drepte uşor ieşite în avans progresiv una faţă de alta. Muchiile turnului sunt rotunjite, iar de 
o parte şi alta a acestor muchii perechi de lezene  articulează pe verticală turnul. Turnul este acoperit 
cu un coif alcătuit din trei registre. Primul registru are o formă de tip clepsidră cu muchiile concave. Al 
doilea registru este de forma unui trunchi de piramidă aplatizat suprapus de un paralelipiped 
dreptunghic cu muchii teşite. Ultimul registru este o fleşă piramidală octogonală încoronată cu un 
crucifix. Învelitoarea coifului este din tablă. 
 

 
 

Biserica Reformată din Tiur este cea mai veche biserică13 din localitate. O cheie pentru datarea  
perioadei construcției o reprezintă portalul vestic, construit în stil romanic – târziu. După opinia 
istoricilor, biserica a fost construită în secolul al XIII-lea de către membrii ordinului cistercian.  

 
Figura nr. 13 Biserica Reformată din Tiur (exterior, poartă și orga pneumatică Angster) 

Sursa fotografiei: arhiva personală pr. ref. paroh Kabai Ferenc 

                                                           
13 Date puse la dispoziție de pr. ref. paroh Kabai Ferenc 
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Portalul sudic și-a dobândit forma actuală în anii 1940. Ancadramentul anterior a fost creat în secolul 
al XVI-lea, în stil renascentist. În peretele nordic există o piatră funerară, îndepărtată din padiment, 
care inițial a fost folosită ca piatră de hotar (ce se sapă în  pământ pentru a delimita parcelele). O astfel 
de piatră a fost transformată aici în piatră funerară, pe care au fost gravate numele decedatului, vârsta 
și anul morții. Piatra este inscripționată în limba latina și a fost utilizată pentru a acoperi intrarea în 
cripta de sub biserică. Datorită faptului că s-a umblat pe ea mai multă vreme, înscrisul s-a șters în unele 
locuri și, pentru a putea fi salvată, s-a decis îndepărtarea ei din locația inițiala și prinderea ei în peretele 
nordic al bisericii, vis-à-vis de intrarea laterală. Din fragmentele inscripției aflăm că piatra funerară 
amintește de St. I. Borsai (Borsai Istvan) care a fost preot al enoriașilor reformați în perioada 1712 – 
1737 și care a murit la vârsta de 70 ani. Pe peretele estic se poate vedea o interesantă coroană de 
amvon. Aceasta a fost primită cadou în 1903 din biserica veche din Blaj, care a fost demolată. În anii 
1740, conform unui decret al împărătesei Maria Tereza, reformații nu aveau voie să-și construiască 
biserici cu turlă sau cu intrarea principală spre stradă. Din aceasta cauză, enoriașii din 1745 au decis 
construcția unei clopotnițe din lemn, funcțională și în prezent și care are două clopote: cel mic datează 
din1721, iar cel mare a fost achiziționat în 1985 de la biserica reformată din Vinţu de Jos. Acest al doilea 
clopot a fost turnat în 1924 la Timișoara. Interesantă este și poarta de stejar din fața intrării laterale, 
care este asamblată cu cuie de lemn și este compusă din două părți: cea ornată cu lei sculptați datează 
din 1727, iar cealaltă a fost creată în 182114. 
 
Veza 

 
Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" şi "Intrarea în biserică a Maicii Domnului" (AB-II- m-B-
00389) - sec. XVIII  
Turnul clopotniţă al fostei al fostei biserici greco-catolice din secolul al XVIII-lea este încorporat în 
faţada vestică a noii biserici din a doua jumătate a veacului trecut. Din turn nuanţat cromatic cu altă 
culoare se mai evidenţiază două nivele, percepute doar pentru latura principală a turnului. În primul 
nivel, un gol dreptunghiular de mici dimensiuni încheiat în arc semicilindric este suprapus de o firidă în 
care, în tehnica picturii murale sunt reprezentaţi iconografic în maniera erminiei bizantine Arhanghelii 
Mihail şi Gavril. Ultimul nivel al turnului este străpuns de patru ferestre dreptunghiulare ce poartă la 
partea superioară un timpan de zid semicilindric. O cornişă în consolă cu retrageri în avans progresiv 
una faţă de alta încoronează ultimul nivel al turnului. Coiful cu învelitoare din ţiglă-solzi are forma unei 
fleşă elansată cu vârf ascuţit şi bază pătrată cu muchii teşite (concave).   

 
Figura nr. 14  Turnul clopotniţă al bisericii "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" 

Sursa fotografiei: PUG Blaj 

                                                           
14 Date furnizate de preot reformat paroh Kabai Ferenc 
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Satul Mănărade 

 
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate (AB-II-a-B-00250) cu denumirea anterioară de cetatea 

sătească (zidul de incintă), Turnul clopotniţă şi Biserica evanghelică15, este format din biserică (AB-II-
m-B-00250.01), incinta fortificată cu turn clopotniță (AB-II-m-B-00250.02).  
Biserica Evanghelică Mănărade a fost edificată în 1864 cu piatra adusă din cetatea dacică de la 
Glogoveț, înlocuind bazilica veche, aşezată în centrul unei incinte neregulate, aproximativ ovală. Noua 
biserică, ocupă partea de sud-est a incintei; restul spaţiului e împărţit în două laturi (din piatră brută 
şi, respectiv, cărămidă), fiind diferite ca grosime şi înălţime. Istoricii spun că, pe lângă turnurile 
existente, fortificaţia bisericii deţinea încă două turnuri, nu mai puțin masive. În interiorul curtinei se 
mai observă urmele unor camere de refugiu pentru momente de pericol şi, în exterior, un şanţ de 
apărare umplut cu apă de la pârâul din apropiere. Lăcașul este în stare bună de conservare. 

Figura nr. 15  Biserica Evanghelică Mănărade 
Sursa fotografiei: PUG Blaj 

 
Biserica aparţine stilului neogotic. Se remarcă contraforţii exteriori, portalul sudic al intrării în 

biserică, portal atipic unui lăcaş de cult, dar care prin arcul în acoladă şi profilatura montanţilor aparţine 
goticului. În soluţie gotică este rezolvată acoperirea altarului prin două travee cu bolţi penetrate şi arce 
recurbate care din punct de vedere structural acoperă decroşul celor trei laturi ale altarului decroşat 
de plan pentagonal. Biserica uninavată de tip hală, la interior este dominată de arcul triumfal, altarul 
neogotic, amvonul şi logiile de pe laturile de sud şi nord ale navei. 

Incinta fortificată cu o planimetrie relativ circulară mai păstrează doar un crenel şi un merlon 
în partea dreaptă a turnului clopotniţă detaşat. Tot în această zonă a incintei fortificate sunt prezente 
şi guri de tragere, pentru arme de foc specifice secolului XVII – XVIII. Pe exteriorul incintei, din loc în 
loc sunt prezente câteva contraforturi din cărămidă, material din care sunt realizate şi câteva segmente 
de incintă. Piatra spartă de carieră şi de râu este materialul din care este realizată cea mai mare parte 
a incintei.  Pe desfăşurarea exterioară a incintei se remarcă şi două turnuri uşor ieşite în rezalit de tip 
coajă, prezente în vecinătatea laturii vestice a bisericii. În interiorul incintei, în partea superioară a 
acesteia, sunt prezente golurile grinzilor şi consolelor care alcătuiau drumul de strajă, repere prezente 
în partea de vest a incintei. 

Turnul clopotniţă detaşat este de tipul unui donjon, construit în 1832, atât prin siluetă, cât şi 
prin coiful elansat de forma unui trunchi de piramidă cu bază pătrată, încălecat de un fleş octogonal, 
ce se încadrează funcţional în ansamblul fortificat al bisericii. Funcţia defensivă a turnului este dată şi 

                                                           
15 PUG municipiul Blaj – Studiu istorico-arhitectural, 2019 
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de golurile circulare ale parterului, precum şi de cele de mici dimensiuni încheiate în arc semicilindric 
de la primul etaj. Ultimul nivel al turnului, prin ferestrele de mari dimensiuni cu ancadrament neoclasic, 
este pe post de punct de observaţie şi de amplasare a clopotului al cărui sunet trebuia să se audă cât 
mai departe, atât pentru serviciul divin cât şi pentru situaţii de primejdie. La colţuri sunt pilaştrii masivi 
aplatizaţi, cu capiteluri de factură dorică peste care se dezvoltă un antablament ce face trimitere la 
acelaşi ordin antic, decoraţie arhitecturală specifică clasicismului secolului al XIX-lea, elemente 
decorative arhitecturale care convieţuiesc cu soluţia de factură gotică a lăcaşului de cult.  

Antablamentul corespunzător ultimului nivel al turnului este străpuns de patru ferestre, 
necesare funcţiei de turn de observaţie şi locului de amplasare al clopotelor. Biserica aparţine stilului 
neogotic. Se remarcă contraforţii exteriori, portalul sudic al intrării în biserică, portal atipic unui lăcaş 
de cult, dar care prin arcul în acoladă şi profilatura montanţilor aparţine goticului. În soluţie gotică este 
rezolvată acoperirea altarului prin două travee cu bolţi penetrate şi arce recurbate care din punct de 
vedere structural acoperă decroşul celor trei laturi ale altarului decroşat de plan pentagonal. Biserica 
uninavată de tip hală, la interior este dominată de arcul triumfal, altarul neogotic, amvonul şi logiile de 
pe laturile de sud şi nord ale navei. Ultimul nivel al turnului, prin ferestrele de mari dimensiuni cu 
ancadrament neoclasic este pe post de punct de observaţie şi de amplasare a clopotului a cărui sunet 
trebuia să se audă cât mai departe, atât pentru serviciul divin cât şi pentru situaţii de primejdie. La 
colţuri sunt figuraţi pilaştrii masivi aplatizaţi cu capiteluri de factură dorică peste care se dezvoltă 
figurat un antablament ce face trimitere la acelaşi ordin antic, decoraţie arhitecturală specifică 
clasicismului secolului al XIX-lea, elemente decorative arhitecturale care convieţuiesc cu soluţia de 
factură gotică a lăcaşului de cult. Antablamentul corespunzător ultimului nivel al turnului este străpuns 
de patru ferestre necesare funcţiei de turn de observaţie şi locului de amplasare al clopotelor. Biserica 
aparţine stilului gotic. Se remarcă contraforţii exteriori, portalul sudic al intrării în biserică, portal atipic 
unui lăcaş de cult, dar care prin arcul în acoladă şi profilatura montanţilor aparţine goticului. În soluţie 
gotică este rezolvată acoperirea altarului prin două travee cu bolţi penetrate şi arce recurbate care din 
punct de vedere structural acoperă decroşul celor trei laturi ale altarului decroşat de plan pentagonal. 
 

  
Figura nr. 16 Turnul clopotniță și incinta fortificată Mănărade 

Sursa fotografiei: PUG Blaj 
 

Biserica "Schimbarea la Faţă” (AB-II-m-B-00251) se află amplasată pe un platou natural ce domină 
satul. Lăcaşul de cult  a fost edificat în anul 1737. Cu privire la această dată, pictura murală ce acoperă 
conca altarului are inscripţionat anul 1738. Planimetria spaţiilor liturgice consacrate – altar, naos şi 
pronaos – precum şi pictura murală arată apartenenţa la filiera arhitecturală bizantină. Tot acestui 
ordin i se subordonează şi planimetria altarului semicirculară în interior şi cu decroş poligonal în 
exterior. La această apartenenţă arhitecturală contribuie iconostasul cu uşile sale diaconeşti şi 
diaconeşti, precedat de o solee circulară. La exterior, biserica este dominată de un monumental turn 
neoclasic articulat pe al treilea nivel cu pilaştrii masivi aplatizaţi cu capitel doric roman, capitel care 
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translat creează cu modenatura cornişei oculuşi orbi, specifici barocului clasicizant. Cele patru ferestre 
ale ultimului nivel se încadrează ordinului amintit. Coiful este în trei registre. Primul registru este de 
factura unui tor de mari dimensiuni purtat de un trunchi de piramidă aplatizat. Al doilea registru este 
de forma unui paralelipiped dreptunghic cu cu muchiile uşor concave. Al treilea registru este o 
piramidă cu bază pătrată încoronată de un crucifix. Acoperişul este alcătuit în două ape pentru naos şi 
pronaosul şi se articulează cu acoperişul altarului. La exterior, biserica este dominată de un 
monumental turn neoclasic articulat pe al treilea nivel cu pilaştrii masivi aplatizaţi cu capitel doric 
roman, capitel care translat creează cu modenatura cornişei oculuşi orbi specifici barocului clasicizant. 
Cele patru ferestre ale ultimului nivel se încadrează ordinului amintit. Coiful este în trei registre. Primul 
registru este de factura unui tor de mari dimensiuni purtat de un trunchi de piramidă aplatizat. Al 
doilea registru este de forma unui paralelipiped dreptunghic cu cu muchiile uşor concave. Al treilea 
registru este o piramidă cu bază pătrată încoronată de un crucifix. Monument de arhitectură ecleziastic 
de filieră bizantină cu spaţii liturgice consacrate, aflat în stare bună de conservare, necesită lucrări de 
consolidare edilitară a întregii clădiri conform principiilor conservării-restaurării. 

Figura nr. 17 Biserica ”Schimbarea la față” Mănărade 
Sursa fotografiei: PUG Blaj 

 
Satul Spătac 

 
Biserica greco-catolică din Spătac a fost construită din piatră şi cărămidă în secolul al XVIII-lea şi a fost 
pictată cu o valoroasă frescă. 
 
Parohia Greco-catolică cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, se află sub jurisdicţia Arhieparhiei 
Greco-catolică de Alba Iulia şi Făgăraş.  
 
Biserica ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” a fost construită în anul 1809.  
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Figura nr. 18 Biserica greco-catolică Spătac 

Sursa fotografiei: https://www.google.com/search?q=biserica+greco-catolica+spatac 

 
Capela de la Cărbunari este unul dintre locurile ce leagă România de Belgia, Blajul de Banneux, Biserica 
orientală de cea occidentală, în aceeași iubire față de Fecioara Maria. Părintele Peter Adhemar Mercks, 
belgian de origine, s-a îngrijit, în 1938, de construirea unei capele identice cu cea de la Banneux, într-
o poieniţă din pădurea de la Cărbunari. Călugării asumpționiști, cunoscute călăuze spirituale ale celor 
tineri, s-au stabilit de atunci în Blaj, într-o perioadă în care orașul aduna aproape 5.000 de elevi în cele 
şapte școli și licee. La 5 iunie 1938, capela a fost sfinţită de Mitropolitul Alexandru Nicolescu. 
Pelerinajele de primăvară s-au ținut în fiecare an, din 1939 până în 1948, când Biserica Română Unită 
cu Roma a fost scoasă în afara legii. Au fost reluate în 1990, tot de un călugăr asumpționist, părintele 
Bernard. 
 

 
Figura nr. 19 Capela de la Cărbunari 

Sursa fotografiei: arhiva C. Nicușan 

 
Recunoscut pentru tradiția sa  istorică și culturală, cât și pentru importanta amprentă lăsată în 

dezvoltarea și emanciparea maselor de-a lungul timpului, municipiul Blaj și-a dezvoltat o infrastructură 
culturală ce răspunde cu prisosință nevoilor locale, naționale și uneori chiar internaționale. 
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Situri arheologice 
 
Pe teritoriul municipiul Blaj sunt înregistrate în Repertoriul Arheologic Național 2 situri arheologice.  
 

Tabel 19 Lista siturilor arheologice din municipiul Blaj 

Cod RAN Denumire Categorie Tip Datare 

1357.03 Situl Catedralei ”Sfânta Treime” 
Blaj   

structură de 
cult/ religioasă 

biserică Epoca modernă / 
1738 - 1749, 
adăugiri 1837 

1357.01 Aşezarea neolitică de la Blaj - La 
Peri   

locuire civilă așezare Neolitic 

Sursa datelor: http://ran.cimec.ro/sel.asp 

 
Situl Catedralei ”Sfânta Treime” Blaj   
 

Tabel 20 Descrierea Sitului Catedralei ”Sfânta Treime” Blaj 

Nume: Situl Catedralei ”Sfânta Treime” Blaj (Bluesendref, Blasendorf (germ.), 
Balázsfalva (mag.) 

Cod RAN 1357.03 

Cod LMI (Lista 
Monumentelor Istorice) 

AB-II-m-A-00187 

Localizare: Blaj, Piaţa 1848, nr. 1, județ Alba 

Descriere: Catedrala ”Sfânta Treime” din Blaj este un valoros edificiu baroc din 
Transilvania, construit între anii 1741 şi 1749 după planurile 
arhitecţilor vienezi Anton şi Johann Martinelli. Aceştia au folosit ca 
sursă de inspiraţie Biserica Iezuiţilor din Cluj, prima biserică catolică 
ridicată în Transilvania după Reformă. Construcţia a fost extinsă în anul 
1838, când i-au fost adăugate cele două turnuri monumentale. Alături 
de Academia Teologică domină piaţa centrală a municipiului Blaj. 
Lăcaşul de cult serveşte drept catedrală arhiepiscopală majoră a 
Bisericii Române Unite cu Roma. Pictura cupolei catedralei datează din 
anii 1748-1749 şi este realizată în mai multe registre, în stil bizantin cu 
accente realiste. 
Faţada vestică fusese concepută cu o singură intrare marcată de un 
portic, flancat de două abside pentru statui, o cornişă puternică peste 
care era prevăzută construirea unui singur turn cu orologiu. 
Construcţia a fost extinsă în anul 1837, când i-au fost adăugate cele 
două turnuri monumentale, în acelaşi timp s-a produs restructurarea 
faţadei vestice a catedralei şi i s-a lungit nava. Aspectul actual al 
edificiului este menţionat şi în inscripţia pusă pe faţada de vest. 

Stare de conservare: foarte bună / 17.01.2011 
Sursa datelor: http://ran.cimec.ro/sel.asp 
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Aşezarea neolitică de la Blaj - La Peri   
În baza de date a Institutului Național al Patrimoniului, Blajul apare cu următoarele descoperiri pentru 
situl arheologic ”La Peri”16 
 

Tabel 21 Descrierea așezării neolitice de la Blaj- La Peri 

Amplasare Tip sit Descoperiri 

Pe o terasă a 
dealului "La 
Peri" 

aşezare aşezare; datare repertoriu: neolitic; ceramică - fragmente 
grosolane, cu ornamente "grosolane"; datare repertoriu: 
neolitic17 

neprecizat, cu 
prilejul construirii 
căii ferate 
Sighişoara-Teiuş 

ceramică - două vase bitronconice, unul mai mare şi altul mai 
mic, o farfurie, o ceaşcă mare mare cu toarte cu butoane; 
datare repertoriu: Hallstatt; MAC; Muzeul Aiud, nr inventar: 
I, 4915-4916; 4982-4985 ; inel - cu patru urechi la margine, 
aşezate în cruce; datare repertoriu: Hallstatt; MAC; Muzeul 
Aiud, nr inventar: I, 4915-4916; 4982-498518 

grup de morminte, 
spre nord de linia 
ferată, în strada 
Cloşca, din 
cartierul Lupan 
 

Patru morminte de inhumaţie; datare repertoriu: Hallstatt; 
cultura: scitică, 1938; ceramică - vase bitronconice; datare 
repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1938; MAC, nr inventar: 
IN, 2414-2418; vârf - Opt vârfuri de săgeţi din bronz şi două 
din os; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1938; 
MAC, nr inventar: IN, 2414-2418; vârf - de lance din fier; 
datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică, 1938; cercel - 
mare, din aur, cu capete conice; datare repertoriu: Hallstatt; 
cultura: scitică, 1938; monedă - din bronz, de la împăratul 
Traian; datare repertoriu: epoca romană19 

neprecizat monedă - din bronz, de la împăratul Traian; datare 
repertoriu: epoca romană20 

așezare Existenţa unei aşezări din epoca romană (Cserni) sau chiar a 
unei fortificaţii (Király) nu este dovedită prin descoperiri 
arheologice21; obiectele romane citate la Blaj (inscripţii, 
cărămizi ştampilate cu Leg XIII etc.) sunt aduse din alte 
localităţi (Sarmizegetusa, Apulum). 

 
 
Monumente ale naturii  
 Stejarul lui Avram Iancu (Quercus robur L. varietatea central - europeană transilvăneană) este 
unicul supravieţuitor a unei vechi păduri ce a dispărut relativ târziu (cca 600-700 ani) şi care se întindea 
pe terasele superioare ale râului Târnava. Starea de conservare este bună. 
În partea stângă a parcului Avram Iancu se află Stejarul lui Avram Iancu, declarat monument al naturii, 
a cărui vârstă, după tradiţie, depăşeşte 600 de ani, păstrându-se şi azi viguros şi impunător. Sub acest 

                                                           
16 http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR-Index/sel.asp?nr=1&NrSel=0&Lang=EN&IDRap=1982 
17 Koch, A., OTTÉ, XIX, 1894, p.28, 198; Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.41; Roska, M., Rep., 1942, p.31, nr. 13; 
Marţian, I., Rep., 1920, p.71 
18 Pósta, B., Erd.Múz.Évk., 1908, p.42; Pârvan V., Getica, p.356, 382, 426, 291, 292, pl. XXIII, 1; AÉ, XXIX, 1909, 
p.381; Nestor I., Stand, p.117, 481; Roska M., ESA, XI, 1937, p.194, 200; Roska M., Rep, p.31, nr. 13 
19 Popescu, D., Transilvania, I, 1943, p.217; Moga, M., Apulum, I, 1939-1942, p.72-79 (289-299) 
20 Polit.ujd, XV, nr.7, 1869, p.81; Cipariu, T., AFI, 1869, p.424; Marţian I., Rep, p.71 

AÉ, I, 1869, p.125-126 
21 Cserni, B., AFM, II/1, p.141; Király, P., Dacia, I, p.425; Benndorf-Hirschfeld, MCC, XVIII, 1873, p.331; Téglás, G., 
Erd. Múz., 1902, p.348-350 
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stejar, generalul Caraffa a dus tratative cu ultimul principe al Transilvaniei, Mihai Apafi II, stabilind 
condiţiile de trecere a Transilvaniei în stăpânirea împăratului de la Viena în 1687. Stejarul poartă 
numele lui Avram Iancu deoarece în ultimii ani de viaţa se spune că tribunul venea la curtea prietenului 
său, mitropolitul Alexandru Şterca Şuluţiu şi adeseori stătea la umbra acestui stejar. ”Stejarul lui Avram 
Iancu” (Quercus robur L.) din parcul ”Avram Iancu”, B-dul Republicii este inventariat şi luat în evidenţă 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.27/11.06.1999.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nr. 20 Stejarul lui Avram Iancu 

Sursa: viziteazablajul.ro 
 

Teiul lui Mihai Eminescu (Tilia Cordata Mill.), fam. Tiliaceae, ”Tei cu frunza mică” sau ”Tei pucios”, 
se află în partea de nord a oraşului Blaj, în apropiere de şoseaua DJ 107, dealul ”Hula”. Este un 
arbore de talie a II-a, specie indigenă, prezentând o tulpină dreaptă de 2,50 m, cu habitusul de 

14,70 m, coroana globulos – ovoidală. Trunchiul prezintă o 
scoarţă gri-maro închis cu circumferinţa la bază de 4,70 m. Se 
prezintă într-o stare bună din punct de vedere fitopatologic. 
În primăvara anului 1866, marele poet a străbătut lungul drum, 
care lega Bucovina de cetatea culturii transilvănene. El dorea să 
vadă Blajul, despre care i-a vorbit atât de frumos profesorul său 
de limba română, Aron Pumnul. Ajuns după un drum greu pe 
Dealul Hula, Eminescu s-a oprit la umbra acestui tei şi văzând 
oraşul şi-ar fi ridicat pălăria în semn de omagiu, exclamând cu 
entuziasm „Te salut din inimă, Mică Romă!”. Teiul lui Eminescu, 
declarat monument al naturii. 

”Teiul lui Mihai Eminescu” (Tilia cordata Mill.) din str. 
Stejarului este inventariat şi luat în evidenţă conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr.27/11.06.1999. 
 
Figura nr.  21 Teiul lui Eminescu din Blaj 
Sursa:www.viziteazablajul.ro 

 

 
Situri natura 2000 
 Cea mai apropiata zonă declarată sit de importantă comunitară Natura2000 este situl 
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț, amplasat în imediata vecinătate a 
localităților Tiur, Izvoarele și Mănărade.  
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Figura nr.  22  Panou indicator al sitului ROSCI0382 

Sursa: https://sites.google.com/site/romanianatura86/ 

 
Spații verzi 
 În privința spațiilor verzi, de agrement și recreere, sport și turism, municipiul Blaj este bine 
dotat din acest punct de vedere, având un parc „Avram Iancu”, alte zone verzi în centrul istoric - 
scuaruri, Câmpia Libertății care despart vatra istorică de platforma industrială și grădini întinse în 
zonele periferice. Prezența semnificativă o are cursul de apă și plantațiile pe toate lungimea teritoriului 
intravilan.22 
 La Blaj se află cea mai veche grădină botanică din lume amenajată pe lângă o şcoală secundară, 
declarată de Consiliul Judeţean Alba, în 1999, arie protejată de interes local şi regional ce se întinde pe 
o suprafaţă de 9 hectare. Începuturile ei datează din secolul al XVIII-lea, când călugării blăjeni, care 
erau şi profesori, avea aici o grădină întinsă de pomi şi legume. În secolul al XIX-lea, după anul 1864, 
elevii Şcolii Normale din Blaj făceau aici practica studiului botanic. Grădină Botanică a luat fiinţă la 
iniţiativa profesorului naturalist Alexandru Uleican. Colecţia ei a fost îmbogăţită de urmaşii săi, din 
rândul cărora se remarcă Ambrosiu Chetianu şi mai ales Alexandru Borza, marele savant botanist. În 
trecut, în Grădina Botanică de la Blaj se găseau peste 500 specii de arbori din 100 de familii. Mai mult 
de jumătate din suprafaţa acesteia era deţinută de sectorul sistematic şi de cel ornamental, iar restul 
de arbori (conifere şi foioase rare), la care se adăuga o seră de plante exotice. Un loc important în 
patrimoniul floristic al Grădinii botanice din Blaj îl ocupau plantele din flora spontană specifică 
bazinului Târnavelor, atât plante de stepă şi silvostepă, cât şi plante specifice pădurilor de foioase. 
Aproape jumătate din suprafaţă era ocupată de sectorul ornamental şi de cel sistematic, restul fiind 
acoperit de sere, răsadniţe şi pădure - diverse terase cu conifere şi foioase rare. Printr-un parteneriat 
cu Biserica Greco-catolică, proprietara Grădinii Botanice, Primăria Blaj a demarat un proiect de 
reabilitare şi reînfiinţare a acesteia.  

 
 

                                                           
22 PUG Municipiul Blaj 
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1.2.  Infrastructura culturală 
 
 Infrastructura culturală din municipiul Blaj și localitățile componente nu este diversificată, 
existând în prezent următoarele categorii: biblioteci, muzeu, spații de organizare evenimente/ 
expunere, spații pentru evenimente în aer liber, alte spații utilizate în scop cultural. La nivel local nu 
sunt înființate instituții și companii de spectacole23.  
 
Biblioteci 

La nivelul municipiului Blaj, au funcționat 10 biblioteci în perioada 2014-2016, din care una 
publică. Numărul bibliotecilor s-a redus la 8 în anii 2017 și 2018, dar din 2019 funcționează încă o 
bibliotecă, ridicând la 9 numărul acestora. Din numărul total al bibliotecilor, o singură bibliotecă este 
publică. În anul 2019, Blajul număra 20.619 de locuitori, așadar revine 1 bibliotecă la 22,9 locuitori, 
indice care are aceeași valoare cu cel al municipiului reședință de județ, Alba-Iulia.  
 Necesitatea culturalizării prin lectură relevă o scădere a apetitului pentru citit al locuitorilor 
municipiului Blaj. Numărul de volume existente în biblioteci a scăzut în 2019 comparativ cu anul 2014 
cu 1,7%, deși pentru intervalul 2014-2017 s-a manifestat o creștere ușoară dar continuă. Astfel, în 2018 
comparativ cu 2014 erau cu 1,1% mai multe volume în biblioteci, apoi în 2018 numărul acestora a 
scăzut față de 2017 cu 1,9%, iar în 2019 scăderea față de anul 2017 este 2,8% 
  

 
Figura nr. 23 Evoluția numărului de volume existente în bibliotecile din municipiul Blaj 

Sursa: date prelucrate insse.ro, 2020 

   
 În prezent, biblioteca municipală din Blaj funcționează într-o clădire închiriată, situată pe 
strada Nicolae Bălcescu nr. 5. Clădirea este în stare bună de conservare, dar nu corespunde din punct 
de vedere funcțional destinației de bibliotecă.   

                                                           
23 Instituțiile de spectacole și concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice care au 
funcționat în anul de referință. Teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice prezintă publicului 
spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietăți, de circ, de păpuși sau 
marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, 
camerală, corală, folclorică, electronică, precum și concerte, indiferent de gen, sau orice alt tip de reprezentație 
in care interpretările si execuțiile artiștilor interpreți sau executanți sunt prezentate direct publicului. 
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Figura nr. 24 Biblioteca Municipală Blaj și Biblioteca documentară ”Timotei Cipariu” 
Sursa fotografiei: www.primariablaj.ro 

 

 Biblioteca a fost înființată în anul 1957, avea la acea dată 3.900 de volume și se numea 
Biblioteca Căminului Cultural Blaj. Actuala clădire a bibliotecii este fosta Casină Română din Blaj, 
construită în anul 1895. Biblioteca dispune, în spațiul pe care-l ocupă în prezent, de 8 camere și 3 săli 
pentru evenimente.  
 Ca volum de carte, biblioteca deține carte românească (66.000 de unități bibliografice), carte 
străină (6.000 de unități bibliografice), periodice românești (26 de titluri), colecții audio – video (57 de 
unități bibliografice) și colecții speciale constituite din carte tipărită în a doua jumătate a secolului XIX, 
în aproximativ 50 de titluri. 
 

 
Figura nr. 25 Imagini ale viitoarei biblioteci municipale Blaj 

Sursa : https://alba24.ro/foto-biblioteca-ultramoderna 

 
 Clădirea ce adăpostește în prezent biblioteca nu este concepută pentru funcțiunea de 
bibliotecă și prezintă numeroase deficiențe tehnice și funcționale: lipsa spațiilor de lectură adecvate, 
în condițiile în care majoritatea sunt fără acces separat dintr-un hol/culoar, ci se trece printr-un spațiu 
pentru a avea acces la altul, lipsa spațiilor tehnice adecvate, lipsa unui spațiu adecvat pentru prezentări 
de carte și alte evenimente specifice (sălile existente au suprafețe reduse și nu permit organizarea 
eficientă a unui eveniment). În plus, depozitul de carte se află la subsol este insuficient ca suprafață 
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pentru capacitatea bibliotecii și prezintă condiții tehnice improprii (umezeală, igrasie, lipsa ventilației 
corespunzătoare). 
 În prezent, există un proiect pentru construirea unei noi biblioteci, care va fi adaptată la 
nevoile tuturor beneficiarilor. Construcția va avea un sistem de umbrire cu lamele metalice, lift, 
sistem de panouri fotovoltaice și alte dotări pentru un confort și siguranță sporită.  Primăria Blaj a 
lansat în mai 2020 licitația pentru achiziția de servicii de proiectare, respectiv realizarea documentației 
tehnico-economice la obiectivul de investiție „Construire Bibliotecă Municipală Blaj”, componenta A 
în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Blaj”.  

Biblioteca documentară ”Timotei Cipariu” funcționează în vechea clădire a mânăstirii 
„Bunavestire”, aflată în incinta Castelului Metropolitan. Ridicat în prima jumătate a secolului al XVII-
lea, mai târziu, în anul 1760, sub episcopul Petru Pavel Aaron, clădirea este renovată dându-i-se 
aspectul actual şi adăpostind Seminarul diecezan („Seminarul călugăraşilor”). Aici îşi începe la 1762 
prodigioasa sa activitate cărturărească Samuil Micu-Klein, unul dintre luceferii deşteptării noastre 
naţionale, şi tot aici a funcţionat vechea tiparniţă de lemn cu anexele sale. În prezent, în clădire 
funcționează Biblioteca documentară „Timotei Cipariu”, o secție a Academiei Române, filiala Cluj-
Napoca, unde se pot descoperi materiale de valoare pentru cercetători. Starea de conservare a clădirii: 
necesită lucrări de reabilitare și modernizare. 

 
Muzee 

Datele privind existența muzeelor consemnează unul singur, pentru perioada 2014-2017, 
conform statisticilor oficiale. În ciuda potențialului mare de care dispune, municipiul Blaj beneficiază 
de o infrastructură subdimensionată.  
 Muzeul de Istorie ”Augustin Bunea” din Blaj funcționează într-un imobil aflat în administrarea 
Primăriei Blaj, în stare bună de conservare. Este structurat pe trei nivele (parter, etaj și demisol) și 
deține un număr de încăperi, după cum urmează: 8 săli de expoziție permanentă, 2 săli evenimente 
(expoziții temporare), 3 săli depozit, 1 bibliotecă, spații necesare conducerii și personalului muzeului.  
Pentru asigurarea condițiilor optime de expunere și depozitare a obiectelor aflate în inventarul 
muzeului, ar fi necesare lucrări de renovare, precum: înlocuirea ferestrelor existente pentru un 
randament mai eficient în păstrarea temperaturii interioare, extinderea spațiului expozițional prin 
mansardare, dotarea cu echipamente și produse IT de ultimă generație, dotarea cu aparatură 
modernă, care să asigure în muzeu un climat adecvat, conform Normelor de Conservare a 
Patrimoniului Cultural Național, dotarea cu sistem de supraveghere  video. 

 

 
Figura nr. 26 Muzeul de istorie  ”Augustin Bunea” 

Sursa fotografiei: viziteazablajul.ro 
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Muzeul de istorie ”Augustin Bunea” însumează în colecțiile sale o gamă largă de obiecte 
arheologice, cu precădere din epoca neoliticul, descoperite în diverse zone din apropierea Blajului, în 
special obiecte confecționate din ceramică. Acestea dovedesc existența în zonă a unei comunități 
sedentare de agricultori, încă din secolele VI-II î.Hr., folosite în special de populația autohtonă tracică. 
Sunt prezentate de asemenea obiecte dacice aparţinătoare secolelor V-I î.e.n.. Interesante sunt şi 
obiectele descoperite în necropolele scitice şi celtice. Figurează şi un frumos vas scitic de la Crăciunelu 
de Jos. Printre exponatele din Dacia Romană (sec. II-III e.n.) se remarcă un altar funerar dedicat lui 
Iupiter Optimus Maximus, descoperit în aşezarea romană de la Biia. 

În muzeul de istorie sunt expuse dovezi ce demonstrează continuitatea şi unitatea poporului 
român. O atenţie deosebită se acordă mărturiilor privind viaţa românilor în spaţiul carpato-dunărean 
şi caracterului latin al limbii române. 

Muzeul deține şi vechea tiparniţă de lemn cu care s-a tipărit la Alba Iulia în anul 1648 “Noul 
Testament”. Ea a fost transferată la Blaj în anul 1747. Timp de o sută de ani , până în anul 1850, de sub 
teascurile ei au ieşit la iveală o mulţime de cărţi valoroase. Alături de tiparniţa sunt expuse presa anexă, 
matriţele anexă, matriţele de lemn, xilografiile, precum şi unele dintre primele ediţii ale operelor 
reprezentanţilor “Şcolii Ardelene”. Cea mai veche carte tipărită la Blaj aflată în patrimoniul muzeului 
se numeşte “ Straşnic” şi este din anul 1753. Pe lângă alte documente valoroase se numără şi Registrul 
Tipografiei, în original, cu date şi informaţii referitoare la toate tipăriturile executate. Tot aici sunt 
prezentate manuale şcolare vechi, matricole şcolare vechi de peste 200 de ani, certificate şcolare în 
original, acte ce arată legăturile culturale ale dascălilor blăjeni cu ţările române. Muzeul păstrează şi 
armele unui tribun al lui Avram Iancu: sabia, lancea şi puşca cu cremene. 

Tot de Muzeul de Istorie ”Augustin Bunea” aparţine şi colecţia de icoane pe lemn care 
dezvăluie sacramental şi religios o parte a Transilvaniei profunde, cu ritualuri iconografice specifice 
secolului al XVIII-lea. Cele 40 de icoane pe lemn, aflate în zestrea culturală a Micii Rome, au fost 
realizate în cele mai importante centre de iconari din ţară. De asemenea la muzeul din Blaj poate fi 
văzut şi un fragment din Piatra Libertăţii, aflată iniţial pe Câmpia Libertăţii, care a fost aruncată în aer 
în noiembrie 1908. 
 Muzeul Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Greco-catolice din Blaj funcționează din anul 2013. 
Muzeul prezintă colecţii de carte, obiecte de culte, documente şi fotografii ce prezintă istoria Bisericii 
Greco-catolice. Aflat în subordinea cultelor religioase, acest muzeu expune artă religioasă și elemente 
de istorie memorială. 
 
Centre culturale 
 Centrul Cultural “Iacob Mureșianu” funcționează într-o clădirea ornamentată cu un mare 
mozaic policrom cu tema “Istorie şi contemporaneitate”.  
 

 
Figura nr. 27 Centrul cultural ”Iacob Mureșianu” 

Sursa fotografiei: viziteazablajul.ro 
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 Clădirea a fost renovată în anul 2010 și beneficiază de scenă, sală spectacol cu 305 locuri, 2 
cabine, 2 holuri. La etaj sunt 3 camere pentru diverse activități. Lipsește lumina de scenă performantă. 
 Palatul Cultural din Blaj, o clădire cu iz modernist, este amplasat în centrul istoric și cultural al 
Blajului și este o clădire simbol a urbei, o locație plină de farmecul vremurilor trecute, cu o bogată 
istorie culturală24. Acesta a fost construit pe fosta proprietate pe care se găsea altădată casa în care a 
locuit, trăit și scris marele canonic, filolog și academician Timotei Cipariu și se presupune că ar fi prima 
clădire din țara noastră care, din punct de vedere arhitectonic, ar fi avut un tavan plat fără stâlpi de 
susținere.  

Proiectată la începutul anilor 1930 de către arhitectul bucureștean Victor Smigelschi (fiul 
pictorului Octavian Smigelschi), clădirea urma să servească în primul rând pentru evenimentele 
culturale inițiate de Asociația Culturală ASTRA. Astfel, piatra de temelie a fost pusă la data de 21 
septembrie 1930. 
 Deși inițial se credea că realizarea ei va dura un timp relativ scurt, au apărut multe dificultăți 
economice, care au dus la prelungirea termenelor. A fost inaugurat până la urmă, la o săptămână de 
la data preconizată inițial de ASTRA, la data de 19 septembrie 1936, cu ocazia jubileului de 75 de ani al 
”Astrei 57” de la Blaj și datorită evenimentelor deosebite ce aveau loc la Blaj odată cu numirea de către 
Vatican a noului mitropolit de Alba-Iulia și Făgăraș, Alexandru Nicolescu. La inaugurare și înscăunare 
au participat Premierul și membrii din Guvernul României de atunci, dar și Regele Carol al II-lea și 
Prințul Mihai, pe atunci Voievod de Alba-Iulia. 
 În timp, Palatul a adăpostit diverse acțiuni culturale în perioada interbelică, aici activând pe 
rând sala de spectacole și mai târziu cinematograful orașului, „Nicolae Bălcescu”. Între anii 1939-1963, 
funcționau în încăperile de la etaj „Muzeul de Istorie și Etnografie” al Blajului, apoi în următorii șase 
ani, „Biblioteca orășenească” și, pentru o scurtă perioadă, Centrul de radioficare.  
 După 1948, Palatul trece din proprietatea Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice, prin 
desființarea ei abuzivă de către statul comunist, la statul român, respectiv în administrarea 
Ministerului Artelor și se va numi Ateneul Popular „Horea, Cloșca și Crișan” din Blaj. 
 După Revoluția din anul 1989, Guvernul României retrocedează Palatul Cultural, în anul 1992, 
Mitropoliei Române Greco-catolică Unită cu Roma, dar în 15 Decembrie 1995 în jurul orei 05.20, un 
incendiu puternic distruge o mare parte din clădire (aproximativ 75%), rămânând în picioare doar 
pereții exteriori și o parte din încăperile de la etajul I, neafectate de incendiu. 
 Clădirea Palatului Cultural a rămas în aceeași stare până în anul 2011, când municipalitatea 
Blajului, după exact 75 de ani de la inaugurare, a cumpărat clădirea de la Mitropolia Română Unită cu 
Roma. Este de precizat faptul că, dacă nu s-ar fi intervenit în timp real pentru reabilitarea acestei clădiri, 
Blajul ar fi pierdut una dintre cele mai frumoase perle ale orașului. În același an au avut loc lucrări de 
refacere provizorie a fațadelor, cu prilejul reabilitării Pieței 1848.  

În ianuarie 2013, Consiliul Județean Alba s-a asociat cu Consiliul Local Blaj în vederea refacerii 
și reabilitării Palatului Cultural din Blaj, cu o investiție estimativă de 1,2 milioane de euro, iar lucrările 
oficiale au început în luna iulie 2013. Proprietate a Primăriei Blaj și a Consiliului Județean Alba, Palatul 
Cultural, dat în folosință în anul 1938, a beneficiat între anii 2015 - 2017 de o intervenție capitală în 
ceea ce privește structura de rezistență instalațiile etc. fiind în prezent o clădire care beneficiază de 
toată infrastructura și aparatura necesară desfășurării în cele mai bune condiții a diverselor manifestări 
culturale și nu numai. Dispune de o scenă de 100m2, un total de  367 de locuri în sală, loje și balcon. 
 Etajul găzduiește un vestiar, o sală de machiaj, precum și 4 săli ce pot găzdui conferințe. 
Holurile sunt dotate cu simeze, pentru a facilita expozițiile de artă plastică. 

Clădirea nu și-a modificat suprafața, și-a păstrat indicii urbanistici actuali și parcelarul existent. 
Arhitectul și inițiatorii proiectului de reabilitare au dorit ca vizitatorii și participanții la viitoarele 
manifestări ce vor avea loc în Palatul Cultural să își amintească mereu despre trauma prin care a trecut 

                                                           
24 date puse la dispoziție de Veștemean C., lucrarea ”Pasărea Poenix a culturii blăjene” din volumul Blajul 
repovestit, Ed. Vremea, București, 2020, pp. 56-60 
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acest imobil și de aceea întregul ansamblu face referire la incendiul din decembrie 1995 dar, ca un 
remember, această clădire a trăit alături de oraș cele mai importante momente ale sale.  

Clădirea Palatului Cultural din Blaj nu este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, cu toate că 
ea este cuprinsă în zona de protecție a monumentelor istorice de importanță națională – Catedrala 
Greco-catolică Sf. Treime și Palatul Bagdi György. Palatul Cultural din Blaj devine, prin intervențiile de 
reabilitare recente, un program arhitectural complex, versatil, a cărui identitate este redată orașului 
printr-o iterație contemporană, convingătoare. Acest proiect mărturisește un exemplu de excelentă 
practică prin care valorile patrimoniale pot fi înviate într-o cheie de lectură actuală și deschisă. 

 

 
Figura nr. 28 Palatul cultural din Blaj 

Sursa: PUG municipiul Blaj 

 
Lucrările executate prin acest proiect de reabilitare și refuncționalizare au grade complexe de 

intervenție. S-a început cu consolidări structurale și cu refacerea tuturor șarpantelor și învelitorilor. 
Odată definit și consolidat volumul major, a urmat refacerea finisajelor interioare și exterioare căreia 
i s-a adăugat, după o atentă documentare, reabilitarea tâmplăriei originare la ușile de intrare (singurele 
păstrate) și refacerea tâmplăriei interioare și exterioare conform informațiilor desenate din tablourile 
de tâmplărie inițiale. Instalațiile sanitare, electrice, de încălzire, cât și realizarea instalației de ventilație 
au avut proiecte speciale atent coordonate astfel încât să respecte noua spațialitate a palatului a cărei 
nouă vocație este flexibilitatea în utilizare. Realizarea mecanicii de scenă a răspuns exigențelor de 
versatilitate a spațiului de spectacole și evenimente. Montarea sistemului de obturare al luminatoa-
relor a constituit o performanță tehnică. Confortul spectatorilor este asigurat de un sistem de încălzire 
în pardoseală și altul de aer condiționat. Tehnologia de scenă este una foarte modernă, complet 
automatizată. 

În prezent, are o scenă multifuncțională, aceasta putând găzdui spectacole de teatru, balet, 
operă, vernisaje și o sală cu o capacitate de până la 367 de locuri, fiind și acesta un spațiu 
multifuncțional (scaunele nu sunt fixe, se pot face expoziții, se pot realiza diverse prezentări etc.).  

În lateralul clădirii există un spațiu amenajat în vederea relaxării din pauzele spectacolelor, dar 
care va putea deveni, la nevoie, și „sală” de expoziții în aer liber. Amenajările exterioare din curtea 
palatului au conciliat cu eleganță suprafețe minerale și vegetale, interiorul cu exteriorul, lumea 
palatului cu universul urban. 

În primăvara anului 2017, reabilitarea Palatului Cultural din Blaj a câștigat Premiului Uniunii 
Europene pentru Patrimoniul Cultural 2017 / Premiile Europa Nostra25 la categoria conservare, cea 
mai înaltă distincție din Europa în domeniul patrimoniului. Proiectul Reabilitarea Palatului Cultural 
din Blaj ce poartă semnătura arhitectului clujean Vlad Sebastian Rusu a concurat cu 202 dosare 

                                                           
25 Europa Nostra este federația pan-europeană a patrimoniului care inițiază campanii pentru a salva 
monumentele pe cale de dispariție, situri și peisaje ale Europei, în special prin intermediul 
programului The 7Most Endangered Heritage Sites in Europe 
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prezentate de organizații și persoane fizice din 39 de țări din Europa. Data de 5 aprilie 2017 este încă 
una importantă pentru Palat fiindcă, atunci, Comisia Europeană și Europa Nostra au anunțat 
câștigătorii Premiului Uniunii Europene pentru patrimoniul cultural 2017. Cu acea ocazie, această 
clădire a primit cea mai înaltă distincție din Europa în domeniul patrimoniului, la categoria conservare, 
prin intermediul arhitectului Vlad Sebastian Rusu, care s-a ocupat de restaurarea Palatului Cultural din 
Blaj.  

Câștigarea acestui premiu a adus beneficii major, cum ar fi faptul că Blajul a fost promovat 
astfel la nivel internațional și național și, ca reacție, a crescut și numărul de vizitatori ce doreau să vadă 
Mica Romă eminesciană.  
 

 
Figura nr.  29 Interiorul Palatului cultural din Blaj 

Sursa: https://www.igloo.ro/reabilitarea-si-refunctionalizarea-palatului-cultural-din-blaj/ 

 
După reabilitarea sa, acest Palat a reintrat în circuitul cultural al județului Alba în data de 12 

Mai 2018. La reinaugurare au participat diverși oaspeți de seamă în frunte cu Președintele României, 
Klaus Werner Iohannis. 

Manifestările, care au marcat reinaugurarea oficială a edificiului cultural, s-au dorit o replică la 
momentul din 19 septembrie 1936, astfel că au cuprins, pe lângă discursurile oficialităților, și un 
concert extraordinar susținut de „Camerata Regală”, orchestră aflată sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale 
Regale Principele Radu al României. Concertul l-a avut ca dirijor pe Constantin Grigore, iar ca soliști pe 
violonistul Gabriel Croitoru (artistul căruia i-a fost încredințată vioara Guarneri del Gesù „Catedrala”, 
care a aparținut lui George Enescu), soprana Tina Munteanu, naistul Alexandru Pal și violonista Simina 
Croitoru, artiști de excepție ai României, cu rezultate profesionale remarcabile pe plan național și 
internațional. În paralel, participanții la acest eveniment, au avut ocazia să descopere și două expoziții: 
una de artă fotografică denumită „Palatul Cultural din Blaj, între trecut și viitor” și cea de-a doua, de 
pictură: „Bolta luminii, între grație și armonie”, semnată de pictorul blăjean Horea Cucerzan.  

De atunci și până acum, Palatul Cultural din Blaj a găzduit multe evenimente importante la 
nivel de județ sau național, fiind apreciat atât de către localnici cât și de către turiștii ce doresc să-l 
viziteze. 
 
 
Unități de învățământ 

Activități culturale și educaționale sunt organizate de către și în cadrul unităților de învățământ 
din Municipiul Blaj.  
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Tabel 22 Lista unităților de învățământ din municipiul Blaj 

Nr. 
crt. 

Denumire unitate de învățământ Adresa 

1. Universitatea ”Babeș-Bolyai” - Facultatea de 
Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj 

Blaj, Piața 1848, nr. 1 

2.  Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Blaj Blaj, Str. Andrei Mureșanu, nr. 16 

3. Colegiul Național “Inochentie Micu Clain”  Blaj, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 2 

4. Liceul Tehnologic “Ștefan Manciulea”  Blaj, Piața 1848, nr. 3 

5. Liceul Teologic Greco - Catolic “Sf. Vasile cel Mare” Blaj, Piața 1848, nr. 3 

6.  Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj, Str. Vasile Suciu, nr. 23 

7.  Școala Gimnazială “Toma Cocișiu” Blaj, Str. Republicii, nr. 48 

8. Școala Gimnazială „Petru Pavel Aaron”  Blaj, Str. Păcii, nr. 1 

9.  Școala Gimnazială “Ion Micu Moldovan” Blaj, Str. Păcii, nr. 144 

10.  Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu” Tiur Blaj, Str. Principală nr. 213 

11.  Școala Gimnazială “Axente Sever” Mănărade Blaj, Str. Principală, nr. 177 

12. Școala Primară Petrisat Blaj, Str. Principală, nr. 14 

13. Grădinița cu Program Prelungit “Lumea Copiilor” Blaj, Str. Republicii, nr. 24 

14.  Grădinița cu Program Normal nr. 2 Blaj Blaj, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 2 

15. Grădinița cu Program Normal Izvoarele Blaj, Str. Păcii, nr. 81 

16.  Grădinița cu Program Normal Tiur Blaj, Str. Principală nr. 213 

17.  Grădinița cu Program Normal Mănărade Blaj, Str. Principală, nr. 54 

18. Clubul Sportiv Școlar  Blaj, str. Avram Iancu, nr. 2 

19. Clubul Copiilor Blaj Blaj, Piața 1848, nr.8 
Sursa: Primăria Municipiului Blaj 

 

 Universitatea ”Babeș-Bolyai” - Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj 
călăuzește studenții pe drumul continuu al descoperirilor care fascinează cunoaşterea umană, atât la 
nivel intelectual personal, cât şi la nivel de omenire. În spațiul facultății blăjene au loc lansări de carte, 
expoziții. 

 

 
Figura nr. 30 Universitatea ”Babeș-Bolyai” - Facultatea de Teologie Greco-Catolică Blaj 

Sursa: https://www.facebook.com/FacultateaGrecoCatolica.DepartamenulBlaj/ 
 

 Colegiul Național “Inochenție Micu Clain” dispune de o sală pentru evenimente și CDI, unde 
desfășoară simpozioane, expoziții, concursuri, lansări de carte și întâlniri cu scriitori/cititori, o serie de 
spectacole etc. 
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Figura nr. 31 Colegiul Național “Inochenție Micu Clain” 

Sursa fotografiei: https://viziteazablajul.ro/blog/obiectiv-turistic/colegiul-national-inochentie-micu-clain/ 

 
 Liceul Tehnologic “Ștefan Manciulea” funcționează într-un imobil care necesită lucrări de 
reabilitare și modernizare. S-a depus documentația pentru obținerea fondurilor necesare reparațiilor 
la tavanul sălii de sport și reabilitarea spațiilor în care se pot desfășura evenimente culturale de mică 
amploare. 
 

 
Figura nr. 32 Liceul Tehnologic “Ștefan Manciulea” 

Sursa: PUG municipiul Blaj 

 
Şcolile Blajului sunt cele mai vechi şcoli sistematice de un grad mai înalt cu limba de predare 

română, deschise în anul 1754 de către episcopul Petru Pavel Aron, iar printre acestea se numără şi 
Liceul Teologic Greco-catolic „Sfântul Vasile cel  Mare”. În secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea, liceul de la Blaj se numea Gimnaziul Superior; începând cu anul 1920 Gimnaziul Superior primeşte 
titulatura de Liceul „Sfântul Vasile cel Mare”, după numele ordinului călugăresc căruia îi aparţineau 
călugării profesori. Aici au împărţit daruri din fântâna învăţăturii Timotei Cipariu, Simion Bărnuţiu, 
George Bariţiu, Aron Pumnul, Ion Rusu, Ion Micu Moldovan, Augustin Bunea, Alexiu Viciu, Ioan 
Negruţiu etc. Liceul Teologic Greco-catolic „Sfântul Vasile cel  Mare” este o unitate de învăţământ 
preuniversitar cu predare în limba română, filieră vocaţională, profil teologie greco-catolică, având în 
structura sa ciclurile de învățământ preşcolar, primar, gimnazial și liceal. Activitatea instructiv 
educativă se desfășoară în două locații, Piaţa 1848 nr.3, respectiv Bulevardul Republicii nr. 8 Blaj. 
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Figura nr. 33 Liceul Teologic Greco-catolic „Sfântul Vasile cel  Mare” 

Sursa fotografiei: https://www.google.com/ Liceul+Teologic+Greco-catolic+„Sfântul+Vasile+cel++Mare” 

  
 Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” ocupă două clădiri și beneficiază de o bibliotecă și două 
săli de evenimente. Clădirile în care se desfășoară activitatea liceului necesită reparații atât la exterior 
(înlocuirea sau repararea acoperișului), cât și la interior (înlocuirea ușilor, a pardoselii), dotări (aparate 
multifuncționale, aparat de aer condiționat, echipamente pentru bucătărie). Evenimente culturale 
care au loc în cele două săli cu astfel de destinație sunt legate de proiectele educaționale și artistice 
care se desfășoară la nivelul liceului. 
 

 
Figura nr. 34 Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” 

Sursa fotografiei: https://www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-tehnologic-timotei-cipariu-blaj 

 
Școala Gimnazială “Toma Cocișiu” îşi are începuturile la sfârşitul sec. al XIX-lea. Atunci 

funcţiona sub denumirea de Şcoala primară de stat. Cel dintâi document care atestă existenţa şcolii 
este matricola şcolară din 1898. Localul fiind mic, s-a construit o altă clădire (clădirea veche) care s-a 
dat în folosinţă în 1911, apoi pe măsură ce numărul elevilor și al cadrelor didactice a crescut, s-au dat 
în folosință noi săli de clasă, ateliere, iar în 1977  s-a construit încă o clădire (școala nouă).  În perioada 
1928-1943, aici a funcţionat Şcoala Experimentală, condusă de pedagogul Toma Cocişiu, care a 
promovat metodele active în procesul de predare-învăţare. Pentru recunoaşterea meritelor sale, în 
anul 2004, şcoala gimnazială a primit numele fostului director al Şcolii de experienţă. 
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Figura nr. 35 Școala Gimnazială “Toma Cocișiu” 

Sursa: PUG municipiul Blaj 

 
 Clubul Sportiv Școlar Blaj funcționează într-o clădire modernizată, care a beneficiat de 
reparații capitale în anul 2016. În incinta imobilului există sală care poate fi utilizată pentru 
festivități/diferite evenimente. 
 Clubul Copiilor Blaj funcționează într-un imobil modernizat, cu săli destinate cercurilor de 
desen, instrumente muzicale și dansuri populare. Evenimentele de mică amploare se pot desfășura în 
spațiile clubului, dar cele cu participare mai mare se desfășoară în sălile Palatului cultural sau ale 
Centrului de Cultură. 
 

 
Figura nr. 36 Clubul Copiilor Blaj 

Sursa: PUG municipiul Blaj 

  
 Școlile Blajului sunt un bun cultural în sine26, datorită istoriei pe care o au și datorită capacității 
de a forma consumatori de cultură. Beneficiarii proiectelor culturale sunt în primul rând elevii, care au 
ocazia de a se implica constant și într-un mod creativ în promovarea culturii locale. Proiectele propuse 
aduc în atenția tinerilor evenimente și activități cu rol formator, care să le suscite interesul și să le 
lărgească perspectiva. Școlile blăjene pot dezvolta și consolida parteneriate cu autoritățile locale, cu 
mediul economic, pentru a putea oferi comunității o agendă culturală viabilă, utilă și interesantă. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Ana Marcu, director adj. La Colegiul Național ”I.M. Clain” 
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Case cu plăci comemorative 
 Casa  comemorativă ”Augustin Bunea” adăposteşte sediul Asociațiunii ”ASTRA”- 
Despărțământul ”Timotei Cipariu”. 
 

 
Figura nr. 37 Casa comemorativă ”Augustin Bunea” și sediul ASTRA 

Sursa: PUG municipiul Blaj 
 

 Casa comemorativă Iacob Mureșianu se detașează în arhitectura citadină prin frontispiciul 
clădirii unde sunt pictate patru muze reprezentând dansul, muzica, literatura şi poezia. Pictura aparţine 
lui Anton Zeiller, prieten al compozitorului. În această casă a locuit şi a scris ultima parte din rodnica 
sa operă compozitorul Iacob Mureşianu, profesor de muzică la Blaj între anii 1886-1917, unul din 
reprezentanții de seamă ai artei muzicale românești ai vremii. 
 

 
Figura nr. 38 Casa comemorativă ”Iacob Mureșianu” 

Sursa fotografiei: arhiva personală Ovidiu Câmpean 

   
 De interes este și casa unde a locuit Simion Bărnuțiu (1808-1864), ideologul și conducătorul 
politic al revoluției române de la 1848 din Transilvania. Simion Bărnuțiu a studiat la Academia Teologică 
din Blaj unde, după absolvire a fost hirotonit preot greco-catolic. De la 23 de ani, din anul 1831, a 
predat istoria universală la Gimnaziul superior blăjean, iar pe 14 mai 1848 a ținut un important discurs 
în Catedrala "Sfânta Treime" din Blaj, moment intrat în istorie ca Discursul de la Blaj. 
 O placă comemorativă este și pe locul unde a fost casa istoricului iluminist Gheorghe Șincai 
(1754-1816), reprezentant de seama al școlii ardelene, în perioada în care deținea funcția de director 
al învățământului primar greco-catolic din Transilvania (1782-1794).  
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 Pe clădirea unde au activat între noiembrie1918 - ianuarie1919 membrii Consiliului național 
român din Blaj, fruntași ai Astrei și luptători pentru Marea Unire de la 1 decembrie 1918 (Vasile Suciu, 
Gavril Precup, Victor Macavei, Zenovie Pâclișanu, Alexandru Borza, Ionel Pop, Alexandru Lupeanu, Iuliu 
Maior, Alexandru Ciura, Ovidiu Hulea, Octavian Prie, Ambroziu Ghețianu, Alexandru Nicolescu, Ioan F. 
Negruțiu, Izidor Marcu și Augustin Caliani) stă mărturie o placă comemorativă.  
 Mitropolitul Vasile Suciu a făcut primele studii în satul natal Copăcel, iar liceul la Blaj, unde a 
fost unul dintre elevii excepționali. S-a remarcat la matematici, motiv pentru care președintele comisiei 
examenului de maturitate (bacalaureat), delegat al ministerului maghiar al învățământului, care era 
profesor la Universitatea Tehnică din Budapesta, i-a propus tânărului Vasile Suciu să urmeze studiile 
superioare la facultatea de inginerie din Budapesta, oferindu-i și o bursă de studii. Însă Vasile Suciu a 
optat pentru chemarea preoției. Trimis la Roma, și-a continuat studiile teologice și a obținut titlul de 
doctor în filosofie (1894) și în teologie (1898). În ianuarie 1918, după decesul mitropolitului Victor 
Mihaly de Apșa, canonicul dr. Vasile Suciu a fost ales vicar general capitular. Deși avea importanta și 
de mare răspundere funcție de girant al Arhiepiscopiei Române Unite de Alba Iulia și Făgăraș, dr. Vasile 
Suciu, cu toate riscurile care puteau apărea, a primit funcția de președinte al Consiliului Național 
Român de la Blaj și a luat jurământul tuturor subalternilor săi, în Catedrala „Sfânta Treime” de la Blaj. 
Aceasta se întâmpla în perioada când soarta războiului nu era încă decisă și armatele de ocupație 
germane se aflau la București, iar guvernul român se afla la Iași, în pribegie. Generalul român 
Constantin Prezan a trimis la Blaj primul avion al Marelui Cartier Român, întrucât acolo se afla cel mai 
sigur loc de aterizare din Transilvania, sub apărarea gărzii naționale române, al cărui comandant 
spiritual era vicarul general capitular dr. Vasile Suciu. Consiliul Național Român, prezidat de Ștefan 
Cicio-Pop, a decis să convoace adunarea de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918. La 27 noiembrie 1918 
Vasile Suciu a dat Circulara pastorală nr. 5742, prin care anunța prăbușirea Imperiului Austro-Ungar, 
subliniind dreptul popoarelor la autodeterminare. În calitate de membru al Consiliului Național Român 
Central, a participat activ la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918, care a 
adoptat hotărârea unirii Transilvaniei cu România. „Unirea”, publicație a Mitropoliei Române Unite cu 
Roma, care apărea în vremea respectivă sub directa conducere a lui Vasile Suciu. În anul 1919, 
mitropolitul Suciu a fost ales membru de onoare al Academiei Române.  
 Nu a fost uitată nici clădirea unde a fost găzduit în 1866, ca elev, marele poet Mihai Eminescu, 
care a venit în Transilvania mânat de dorința de a cunoaște această parte a țării și a vedea Blajul, vechea 
cetate a culturii românești. Ajuns în marginea Blajului pe dealul înalt numit Hula, Eminescu a făcut un 
popas sub un tei impunător, azi ,,Teiul lui Eminescu”, a privit panorama oraşului de care îşi legase mari 
speranţe și a exclamat entuziasmat:,,Te salut din inimă, Romă mică, îţi mulţumesc, Dumnezeule, că m-
ai ajutat s-o pot vedea!” 
 Casa care poartă placa în memoria lui Ștefan Manciulea adăpostește în prezent Centrul 

cultural "Jacques Maritain". Ștefan Manciulea a urmat cursul inferior la Gimnaziul Superior Român 
Unit din Blaj, apoi în mai 1913 a susținut examenul de maturitate, iar în august Consistoriul 
Mitropolitan din Blaj a aprobat înscrierea lui ca stipendiat la Seminarul Teologic de 4 ani. A revenit în 
Blaj în anul 1929, când  Consiliul Mitropolitan l-a detașat ca profesor de geografie la Liceul „Sfântul 
Vasile cel Mare” unde, începând din toamna lui 1937, a îndeplinit și funcția de director al Bibliotecii 
Arhidiecezane, iar din 1938, inspector secundar în Ținutul Mureș. În decembrie 1936 își susține teza de 
doctorat cu titlul Câmpia Tisei, avându-l conducător științific pe Simion Mehedinți, și obține titlul de 
doctor în geografie cu mențiunea „Summa cum laude“. Pentru lucrarea Granița de vest a primit Premiul 
„Năsturel” al Academiei Române, iar în semn de prețuire Nicolae Iorga a tradus cartea și a publicat-o 
în limba franceză. Această carte-document a fost folosită de delegația română la Tratatele de pace de 
la Paris (1947), ca argumentație pentru fixarea graniței vestice a României.  
 Casa unde a locuit Ioan Miclea (1902-1982) preot, profesor și gânditor, autorul unor lucrări 
remarcabile de filozofie creștină ; casa în care a locuit Ioan Suciu (1907-1953), episcop martir greco-
catolic ; casa în care a trăit, a gândit și a creat sculptorul Virgil Fulicea (1907-1979); clădirea în care a 
funcționat între anii 1928-1943 Școala Experimentală de la Blaj al cărei fondator a fost Toma Cocișiu – 
sunt toate marcate în istoria Blajului prin plăci comemorative. 
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 Printre figurile remarcabile ale Blajului se numără și Timotei Cipariu, erudit român 
transilvănean, revoluționar pașoptist, politician, cleric greco-catolic, membru fondator al Academiei 
Române, primul vicepreședinte, apoi președintele Asociației Transilvane pentru Literatura Română și 
Cultura Poporului Român (ASTRA), lingvist, istoric, teolog, pedagog și orientalist, „părintele filologiei 
române”, poliglot (cunoștea circa 15 limbi).  
 Una dintre cele mai importante familii nobiliare româneşti din Transilvania, familia Şterca-
Şuluţiu, a influenţat decisiv istoria românilor ardeleni. Din păcate, reprezentanţii acestei familii de 
frunte sunt azi uitaţi. Şi asta deşi fostul ofiţer imperial Ioan Şterca-Şuluţiu a fost, practic, şeful de stat 
major al lui Avram Iancu şi a contribuit fundamental la organizarea militară a oastei de moţi care a 
luptat neînvinsă în Revoluţia de la 1848-1849, iar mitropolitul Alexandru Şterca-Şuluţiu a fost, după 
opinia multor istorici, mai important pentru istoria naţională decât contemporanul şi tovarăşul său de 
luptă Andei Şaguna. Alexandru Şterca-Şuluţiu a reorganizat Biserica Română Unită cu Roma, care 
cuprindea acum Arhiepiscopia de Alba Iulia şi Făgăraş, cu sediul în Blaj, Eparhia de Oradea, Eparhia de 
Gherla şi Eparhia de Lugoj. Actul prin care el a fost numit arhiepiscop şi mitropolit, adică bula papală 
prin care era înălţat la aceste ranguri, menţiona naţiunea română. Este vorba de primul act cu efecte 
în dreptul internaţional în care este menţionat acest termen, în contextul în care încă mai existau state 
europene care refuzau să recunoască oficial comunitatea naţională a românilor din Transilvania, 
Valahia şi Moldova. Astfel, cu şase ani înainte de Unirea lui Alexandru Ioan Cuza, Vaticanul recunoştea 
expres existenţa naţiunii române. 
 
 În Blaj nu sunt doar case comemorative, ci și ”case cu memorie” pentru că ”fiecare casă își are 
trecutul, prezentul și viitorul ei, o poveste ce o însoțește și este însuflețită de cei care trăiesc și fac 
istorie în interiorul ei. O casă ar părea doar niște zidărie cu un acoperiș, dar ea este mult mai mult decât 
pare la prima vedere. Ea este aceea care adăpostește o familie, suflete nemuritoare și, în unele cazuri, 
în sânul lor se nasc genii. Iar răsplata unei astfel de case este să fie apoi menționată mereu ca fiind casa 
natală sau locuită de acea personalitate. Blajul se laudă cu astfel de case, care, ori au ocrotit familii și 
personalități de vază, ori, cel puțin pentru un timp, în popasul lor prin „Mecca culturii românești”, au 
avut deosebita ocazie de a-i găzdui”.  

”În Blaj mai există încă multe dintre casele locuite altădată de intelectuali de seamă, iar o parte 
din acestea se găsesc pe străzile Dr. Vasile Suciu (unde au locuit pictorul Anton Zeiller; dr. Avram 
Ciocan; profesorul și compozitorul Sigismund Toduță; profesorul școlii experimentale de la Blaj, Toma 
Cocișiu), Petru Maior (cu frumoasele case în care au locuit preoții profesori Ștefan Manciulea – geograf 
recunoscut sau gânditorul filosof Ioan Miclea), Samuil Micu (stradă pe care a locuit prof. Nicolae Albu, 
remarcabil istoric al învățământului românesc din Transilvania) sau Viitorului (unde a locuit preotul și 
pictorul blăjean Iuliu Moga)”27. 
 

                                                           
27 Mai multe detalii în lucrarea Veștemean C., ”Itinerar al ”caselor cu memorie” din Blaj”, din volumul Blajul 
repovestit, Ed. Vremea, București, 2020, pp. 62-65 
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Figura nr. 39 Case din Piața 1848 nr. 4 și nr. 6, nr. 11 și 16 

Sursa: PUG municipiul Blaj 

  
  

1.3. Producția/oferta culturală la nivel local 
 

Mica Romă? Oraşul educaţiei? Panteonul Culturii? Fântâna românismului? Locul de unde a 
răsărit Soarele românilor? Mecca românismului? - oricum am numi municipiul Blaj, valoarea lui 
culturală, spirituală şi istorică rămâne aceeaşi. Analizând dinamica sectorului cultural în perioada 2014-
2020, se remarcă faptul că producția/oferta culturală a stat sub semnul celebrării Centenarului Marii 
Uniri și a vizitei istorice a Papei Francisc.  

Indiferent de amploarea și calitatea evenimentelor culturale organizate în acest interval de 
timp, ele au marcat viața culturală la nivel local. Revenirea în agenda publică a conceptelor de 
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identitate, națiune sau național, diversitate culturală sau multiculturalist nu este întâmplătoare, și se 
înscriu în înțelegerea fenomenului globalizării. Globalizarea, favorizată de dezvoltarea noilor tehnologii 
și de intensificarea proceselor migratorii, a adus cu sine pe de o parte uniformizarea culturală, iar pe 
de altă parte exacerbarea sentimentelor și emoțiilor identitare lingvistice, etnice sau religioase. 
 

1.3.1. Evenimentele culturale organizate la nivel local 
 
 Pe Câmpia Libertății, în zilele de 7 și 8 iunie 2014 a avut loc o mare adunare a iubitorilor de 
muzică și libertate. Blajul, "mica Romă a Transilvaniei", a devenit pentru câteva zile centrul atenției 
generale în cadrul festivalului Blaj aLive, în cele două zile de concerte și activități recreaționale 
organizate pentru a încânta peste 10.000 de participanți. Awolnation și Seether, invitații speciali din 
anul 2014, au demonstrat fie că sunt una dintre cele mai consistente, versatile, ambițioase și de succes 
trupe de post grunge și rock alternativ din lume (Seether, care a concertat în prima zi de festival) fie că 
reprezintă o trupă de mare succes în rock-ul electronic, alternativ și indie (Awolnation, în concert la 

închiderea festivalului). Trupele Zdob şi Zdub, Vunk, 
Paraziții, Vița de Vie, Alternosfera, Grimus, Robin 
and the Backstabbers, Gasolines și Blackstar au 
colorat spectrul acustic al programului de festival.  
Tot Câmpia Libertății este centrul unui festival 
multicultural internațional, Blaj aLive, dedicat 
educării tinerilor în spiritul valorilor europene, pe 
fondul conservării simbolurilor culturale românești, 
prezente în orașul din care a răsărit soarele 
românilor. 
 
Figura nr. 40 Festivalul Blaj aLive 
Sursa fotografiei: Palatul Cultural Blaj 

 
 Pe lângă componenta muzicală ce cuprinde cei mai îndrăgiți artiști pop-rock ai momentului, 
participanții au parte de zone de relaxare, sportive și agrement. Festivalul Blaj aLive, devenit de-acum 
tradiție în mica urbe transilvană, oferă trei scene diverse din punct de vedere muzical, terase, baruri și 
multe specialități culinare, zone sportive și recreaționale, spații pentru ateliere și socializare, toate 
amenajate în același loc în care, cu mai bine de un secol în urmă, 40.000 de oameni au participat la 
Marea Adunare Națională de la Blaj. 
 Festivalul - concurs de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru Cultură” ce se desfășoară la Blaj este 
un proiect cultural unic în Europa, care își propune să promoveze valorile, obiceiurile, gastronomia și 
tradițiile autentice ale județului Alba. Festivalul a debutat ca o întrecere culturală între comunitățile 
rurale din județul Alba pentru un premiu în bani, prin care își putea reabilita căminele culturale. După 
cincisprezece ediții în care festivalul a promovat valorile, obiceiurile, gastronomia și tradițiile autentice 
ale județului Alba, se poate spune că această manifestare a depășit de mult granițele unui eveniment 
cultural local și județean. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură 
„Augustin Bena”, iar etapa de pe Câmpia Libertății de la Blaj este organizată în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Blaj.  

Primăria Municipiului Blaj, prin instituțiile sale de cultură, este partener în desfășurarea unor 
proiecte culturale naționale cu Centrul de Cultură al județului Alba, Augustin Bena. Astfel, pe Câmpia 
Libertății se desfășoară finala Concursului Județean Cultură pentru cultură, în care comunități ale 
județului Alba își fac cunoscute obiceiurile și tradițiile, zestrea lor spirituală. Manifestarea reflectă 
obiectivele Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale28 și creează 
premisele unei echilibru între tendințele protecționiste și cele uniformizante, în care fiecare entitate 

                                                           
28 Document adoptat în octombrie 2005 la Paris și în iunie 2006 în România 
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are dreptul și obligația de a adopta măsuri și politici pentru protejarea și promovarea diversității 
expresiilor culturale, cu garantarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. De fiecare dată, 
concursul a fost jurizat de personalități importante din domeniul folclorului și etnografiei. Festivalul 
cuprinde șase categorii de concurs: soliști vocali, grupuri vocale, rapsod popular, dans și obicei 
tradițional, solist instrumentist și grup instrumental,  meșter tradițional. Anual, comunele din Județul 
Alba prezintă, pe Câmpia Libertății de la Blaj, obiceiurile tradiționale cu care se mândresc, dar și 
gospodăria și gastronomia tradițională a zonelor pe care le reprezintă, în Festivalul de tradiții și 
obiceiuri ”Cultură pentru Cultură”. Evenimentul marchează și vechea sărbătoare tradițională ”Târgul 
de fete de la Blaj – veselie de Ispas” și cuprinde secțiunile de concurs: ”Obiceiuri tradiționale” și 
”Gospodărie și gastronomie tradițională”. În anul 2018, publicul a putut descoperi în cadrul expoziției 
de artă fotografică „Cununa grâului”, unul dintre obiceiurile tradiționale care se păstrează în comuna 
Livezile, din județul Alba, expoziție semnată de profesorul și cursanții clasei de artă fotografică din 
cadrul Școlii de Arte și Meșteșuguri a Centrului de Cultură „Augustin Bena”. 

 

 
Figura nr. 41 Evenimentul Cultură pentru Cultură 

Sursa fotografiei: Palatul Cultural Blaj 

  
Monitorizarea aplicării Convenției este o sarcină a fiecărei țări semnatare și edițiile acestei 

manifestări înscriu Blajul și județul Alba pe harta culturală europeană. 
 Cu o tradiție de peste 200 de ani, la Blaj se organizează în 6 decembrie ”Târgul Căciulilor”, cu 
ocazia sărbătoririi Sfântului Nicolae. Această manifestare de tradiție specifică Blajului și județului Alba 
se bucură an de an de participarea meșterilor de produse artizanale,  a artiștilor populari din zonă, care 
expun spre vânzare ceramică, dulciuri de sezon și mai ales căciuli de blană specifice zonei Târnavelor. 
 Orchestra Simfonică Napocensis din Cluj Napoca a susţinut un concert de sărbători la Palatul 
Cultural Blaj în decembrie 2017, primul mare eveniment găzduit de acest edificiu după reabilitare. Într-
un decor impresionant, o sală arhiplină a vibrat pe acordurile muzicii, cântecele şi colindele de Crăciun, 
tradiţionale româneşti şi internaţionale, ariile, duetele din opere şi dansurile simfonice fiind aplaudate 
îndelung de un public entuziast. Autorităţile blăjene au dorit, odată cu organizarea acestui concert, să 
instaureze o tradiţie astfel încât, începând cu anul 2018, în a doua zi a Crăciunului, Blajul să găzduiască 
manifestarea culturală „Concert de Crăciun la Palat”. Inaugurarea oficială a Palatului Cultural a avut 
loc în 2018, cu ocazia manifestărilor care au marcat cei  170 de ani de la Marea Adunare din 1848. 

În aprilie 2019, Palatul Cultural din Blaj a găzduit un concert extraordinar de muzică religioasă 
dedicat sărbătorilor de Paști. Alături de Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a județului Alba, au 
urcat pe scenă Dan Liviu Cernat (concert maestru), Alexandru Pal (dirijor și orchestrator), ”Mugurii de 
Tezaur”, Grupul vocal „Aghios”, soliști și grupul vocal „Doruri sibiene”. În 16 decembrie 2019, Palatul 
Cultural Blaj a găzduit un concert caritabil în beneficiul copiilor și vârstnicilor instituționalizați din Blaj.
  
 Palatul Culturii Blaj găzduiește și Cafeneaua Culturală Aniversară, un proiect ce face parte din 
programul anual de activități al Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” Alba. Ediția din 2019 a purtat titlul 
,,Anotimpurile culturii blăjene” și a readus în atenția publică personalitățile din zona Blajului. 



 
54 

 

 "Săptămâna porţilor deschise" organizată de Primăria Municipiului Blaj şi Consiliul Judeţean 
Alba în perioada 31 mai-3 iunie, a permis pentru mai mult de 2500 de persoane/an să viziteze Palatul 
Cultural Blaj. În anul 2015,  vizitatorii au putut vedea, pentru prima dată după mai bine de 20 de ani, 
interiorul clădirii Palatului Cultural, refăcut în urma amplelor lucrări de reabilitare. Redeschiderea 
Palatului Cultural Blaj a avut loc în luna septembrie 2016, când s-au împlinit 80 de ani de la inaugurarea 
acestuia, prilej cu care autorităţile au pregătit o săptămână plină de manifestări culturale de mare 
ţinută.  
 În decembrie 2019, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a organizat la Palatul Cultural din 
Blaj o ediție a ”Tezaurului folcloric”, un concert extraordinar de folclor. Acest eveniment artistic realizat 
în coproducție cu Televiziunea Română a adus pe scenă nume importante ale folclorului muzical 
românesc, tineri laureați, câștigători ai celor mai importante festivaluri-concurs de folclor din țară, 
grupuri și formații artistice tradiționale din zonele istorice ale țării. 
 Muzica de fanfară a răsunat în octombrie 2019 în Parcul „Avram Iancu” din municipiul Blaj, 
într-un concert extraordinar de promenadă susținut de Fanfara „Augustin Bena” a județului Alba. 
Ritmurile cadențate și vioaie au adus nostalgia și amintirea vremurilor de odinioară ale promenadelor. 
 

Tabel 23 Manifestări culturale derulate de Palatul Cultural Blaj în 2019 

Nr. 
crt. 

Manifestarea Partener Buget Perioada 

1.  Teatrul Radu Stanca Sibiu - Ulciorul 
sfărâmat 

Rexroth Bosch  ianuarie 
 

2. Concert Arii din opere celebre Academia de Muzică  Cluj 
Napoca 

 ianuarie 

3. Teatru pentru copii - Dănilă 
Prepeleac 

Teatrul ”Prichindel” Alba Iulia  februarie 

4.  Spectacol folcloric Facultatea de muzică Alba Iulia  februarie 

5. Concert extraordinar de Paşte Centrul de Cultură Augustin 
Bena 

 aprilie 

6 Concert - Ziua Europei Centrul de Cultură ”Augustin 
Bena” 

 mai 

7. Concert folcloric dedicat Adunării 
Naţionale de la Blaj 

Centrul de Cultură ”Augustin 
Bena” 

2 400 lei mai 

8.  Emisiune TV dedicată vizitei Papei 
Francisc la Blaj 

DIGI TV  mai 

9. Festivalul Cultură pentru Cultură Centru de Cultură ”Augustin 
Bena” 

 iunie 

10. Spectacol folcloric Asociaţia  Hanga - Petrisat  iunie 

11. Spectacol folcloric Mărie… Mărie Facultatea de Muzică Alba Iulia  august 

12. Concert de chitară clasică Liceul de Arte ”Regina Maria”  septembrie 

13.  Concert de  fanfară Centrul de Cultură ”Augustin 
Bena” 

 octombrie 

14. Proiecţie film Cardinalul   noiembrie 

15. Concert de colinde Astra    

16. Concert Tezaur Folcloric Centrul de Cultură  ”Augustin 
Bena” 

 decembrie 

17. Concert de Crăciun Centrul de Cultură ”Augustin 
Bena” 

30 000 lei decembrie 

Sursa: date furnizate de Palatul Cultural Blaj 
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 Municipiul Blaj este, fără îndoială, un oraș aparte, atât din punct de vedere al dinamicii 
economice, cât și al infrastructurii și efervescenței culturale. Blajul se definește ca un oraș european, 
unul dintre centrele istorice și culturale ale Transilvaniei, în care locuiește o comunitate cu un caracter 
unic, dornică de un consum cultural consistent și cu o dinamică pozitivă în ceea ce privește participarea 
la evenimente culturale. 
 

Tabel 24 Calendarul activităţilor culturale la nivelul municipiului Blaj, în anul 2019 

Nr. 
crt. 

Manifestarea Perioada Buget alocat 

  1. Festivalul Mierii mai 25 000 lei 

  2. Ziua Internaţională a copilului iunie 40  000 lei 

  3. Vizita la Blaj a Sanctităţii Sale Papa Francisc iunie 4 635 203 

  4. Aniversarea a 50 de ani de căsătorie iunie 22 400 lei 

  5. Tabăra internaţională de pictură iulie-august 56 000 lei 

  6.  Sărbătoarea Cergledbercel septembrie 7 492 Euro, 13 400 
lei 

  7. Ziua Petrisat octombrie  9 600 lei 

  8.  Bogăţiile Toamnei septembrie 17 400 lei 

  9.  Editarea  Revistei ”Astra Blăjeană”, 4 
numere 

ian.  - dec. 10 000 lei 

10. Organizarea Sărbătorilor de Iarnă decembrie 106 700 lei 
Sursa: date furnizate de Palatul Cultural Blaj 

 
Ascensiunea și consolidarea identitară au caracterizat parcursul ultimilor ani ai  municipiului 

Blaj, prin instituțiile sale culturale, atât la nivelul activităților cultural-artistice, cât și la nivelul imaginii 
și promovării către publicul larg, a cărui participare a atins cote semnificative. 

Agenda culturală a ultimilor patru ani a inclus evenimente variate, pentru toate vârstele și 
gusturile, indoor și outdoor, concerte de muzică populară, clasică, spectacole de teatru pentru adulți 
și copii, muzică de fanfară, muzică ușoară, colinde, expoziții și simpozioane, dar și evenimente mai 
complexe, care reunesc diferite genuri. Un important pas în această direcție s-a realizat în anul 2018, 
luna mai, prin reintrarea în circuitul cultural local și național a Palatului Cultural, moment de excepție 
ce s-a bucurat de prezența Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, precum și de un moment 
artistic excepțional susținut de  Camerata Regală, orchestră aflată sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale 
Regale, Principele Radu al României. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nr. 42 Inaugurarea oficială a Palatului Cultural Blaj 

Sursa fotografiei: Palatul Cultural 

 
 La eveniment au participat, alături de violonistul Gabriel Croitoru, artist căruia i s-a încredințat 

vioara Guarneri del Gesu - Catedrala ce i-a aparținut lui George Enescu, soprana Tina Muntean, naistul 
Alexandru Pal, violonista Simina Croitoru, artiști de talie internațională. În paralel, au fost deschise 
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două expoziții, una de fotografie, Palatul Cultural între 
trecut și viitor și una de artă plastică, Bolta luminii între 
grație și armonie, semnată de artistul plastic Horea 
Cucerzan. 

Răspunzând nevoilor comunității, Primăria 
Municipiului Blaj, prin instituțiile de cultură 
subordonate, împreună cu parteneri tradiționali sau 
mai noi, a fost gazdă, organizator sau co-organizator a 
numeroase evenimente culturale.  

 
 
 
Figura nr. 43 Camerata Regală la Blaj 
Sursa fotografiei: Palatul Cultural Blaj 

  
 Manifestare de mare anvergură și tradiție la Blaj, Sărbătoarea Libertății se desfășoară în 
fiecare an pe parcursul mai multor zile, având un program complex, ce include simpozioane, lansări de 
carte, expoziții, concerte de muzică clasică, populară, pop-rock și electronică. Punctul culminant al 
evenimentelor se desfășoară în mirificul cadru al Câmpiei Libertății, acolo unde în data de 3/15 mai 
1848 s-a desfășurat Marea Adunare Națională a românilor transilvăneni. 
 O manifestare de tradiție, Bogățiile Toamnei, sărbătorește în fiecare an hărnicia, dăruirea și 
priceperea celor mai iscusiți truditori ai pământului din zona Târnavelor, prin expoziții de produse agro-
alimentare, artizanat, prin acordare de premii, manifestare ce este frumos îmbrăcată în spectacole 
folclorice și punerea în scenă a unor obiceiuri. 

 

 
Figura nr. 44 Bogățiile Toamnei la Blaj 

Sursa fotografiilor: Palatul Cultural Blaj 

 
Începând cu anul 2018, printr-un parteneriat cu Centrul de Cultură Augustin Bena și cu 

Televiziunea Română, la Blaj se desfășoară în fiecare an un concert Tezaur Folcloric cu ocazia Zilei 
Naționale a României sau a Sărbătorilor de Crăciun, concert la care participă nume de prim rang din 
muzica tradițională românească. Acest eveniment simbol pentru orașul nostru este găzduit de Palatul 
Cultural. 
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Figura nr. 45 Concert Tezaur Folcloric 
Sursa fotografiilor: Palatul Cultural Blaj 

 
Creșterea numărului de colaborări cu instituții de cultură, artiști reputați și importanți 

reprezentanți culturali, într-un număr din ce în ce mai mare începând cu anul 2018, realizarea unor 
parteneriate benefice pentru public, precum și noul aspect interior și exterior au atras o vizibilitate 
deosebită Palatului Cultural din Blaj. 

Numeroase alte manifestări au loc în acest edificiu de cultură. Aici și-au găsit loc reprezentații 
teatrale, concerte de muzică clasică, folclorică și contemporană, expoziții de artă, emisiuni de 
televiziune.  

În ultimii ani, pe scena Palatului Cultural au susținut reprezentații unele dintre cele mai cotate 
teatre naționale din țară: Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, cu piesele Cerere în căsătorie, Ulciorul 
sfărâmat, Soț de vânzare, Teatrul Național Târgu-Mureș, cu piesa Campionatul de improvizație, Teatrul 
Național de Comedie București cu piesa Steaua fără nume. 

S-au prezentat producții din repertoriul clasic dar și contemporan, iar publicul blăjean a avut 
șansa să fie prezent la prestațiile unor actori renumiți: Mirela Zeța, Mihai Călin sau Dan Tudor. 

În urma unor parteneriate cu Teatrul pentru Copii Prichindel din Alba Iulia, cei mici s-au putut 
bucura de reprezentații dedicate lor: Dănilă Prepeleac și Prințesa Zulifina. 

 

    
Figura nr. 46 Reprezentații de teatru la Blaj 

Sursa fotografiilor: Palatul Cultural Blaj 

 
Muzica clasică a fost bine reprezentată  la secțiunea ”Mari Orchestre”, de către Camerata 

Regală, Orchestra Simfonică Filarmonia Napocensis, Orchestra Filarmonică Brașov sau Orchestra Radio 
din Ucraina care au prezentat pe scena Palatului Cultural momente muzicale clasice, contemporane, 
experiențe muzicale inedite, transpuneri ale unor piese clasice în noi viziuni, unele în premieră.  

Cu ocazia concertelor susținute fie cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, fie la diferite 
alte evenimente, pe scena Palatului Cultural au fost prezente nume mari ale genului: violoniștii Gabriel 
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Croitoru, Marius Suărășan, violonceliștii Vasile Jucan și Anton Niculescu, baritonul Ștefan Ignat, 
dirijorul Flaviu Mogoșan. 

 

       
Figura nr. 47 Reprezentații de muzică simfonică la Blaj 

Sursa fotografiilor: Palatul Cultural Blaj 

 
În ceea ce privește muzica de cameră, au fost oferite publicului partituri de cea mai bună 

calitate, cu programe atractive care au răspuns așteptărilor publicului meloman și, prin conținut, au 
atras și persoanele tinere. Prin parteneriate directe și active cu Centrul de Cultură Augustin Bena din 
Alba Iulia, cu Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, cu Academia de Muzică Gheorghe Dima din 
Cluj Napoca, cu Asociația SoNoRo au avut loc întâlniri speciale ale publicului blăjean cu muzicieni de 
excepție, exemple de măiestrie a muzicii romantice.  

Reprezentații muzicale camerale au susținut: Cvartetul de Coarde Augustin Bena, Cvartetul 
Alla Breve, Cvartetul SoNoRo și nu în ultimul rând Cvartetul Transilvan din Cluj Napoca, ce reunește 
instrumentiști de prim rang ai scenei românești și internaționale.  

 

     
Figura nr. 48 Reprezentații de muzică de cameră la Blaj 

Sursa fotografiilor: Palatul Cultural Blaj 

 
Iubitorii muzicii tradiționale au avut parte de întâlniri de suflet cu momente speciale de folclor, 

găzduite de platoul Câmpiei Libertății sau de sala Palatului Cultural, în spectacole eveniment, realizate 
cu ocazia aniversării unor momente importante din viața orașului sau care au făcut parte din agenda 
culturală. Anual, aniversarea Marii Adunări Naționale de la Blaj, de pe Câmpia Libertății, reunește nume 
de referință ale genului muzical din toate zonele istorice ale României, într-un  mare și fastuos 
spectacol folcloric, iar anii 2018 și 2019 au adus două manifestări eveniment pe scena Palatului Cultural 
- Concert Tezaur Folcloric cu ocazia Zilei Naționale a României și a Sărbătorilor de Crăciun, evenimente 
în colaborare cu Centrul de Cultură Augustin Bena și Televiziunea Română. 

Agenda culturală a inclus concerte ale unor nume consacrate din muzica populară, precum: 
Ionuț Fulea, Sava Negrean Brudașcu, Petrică Moise, Reta Rus, Veta Biriș dar și ale tinerilor ce bat la 
porțile afirmării. 

Toate acestea au dus la un număr mare de participanți, din toate categoriile de vârstă, uneori 
depășindu-se capacitatea sălii de spectacole. Este de menționat faptul că, la majoritatea 
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evenimentelor, accesul publicului s-a realizat în mod gratuit sau biletele de intrare au avut prețuri 
accesibile. 
 Colaborarea cu Centrul Medical Elisa Med a făcut posibilă realizarea unor concerte pop-rock, 
în care au fost prezenți: Laurențiu Cazan, Mircea Baniciu și Formația Semnal M. 
 Cele mai remarcabile filme românești din ultimul timp, Cardinalul și Moromeții, partea a II-a 
au avut proiecții în incinta Palatului Cultural. 
 În fiecare an, amfiteatrul în aer liber din Parcul Avram Iancu găzduiește memorabile Concerte 
de fanfară susținute de către Fanfara Augustin Bena a Centrului de Cultură a județului Alba.   
 Din programul cultural au făcut parte și activități dedicate minorității maghiare din Municipiul 
Blaj și din localitățile componente. Astfel, pe scena Palatului Cultural a avut loc reprezentația piesei de 
teatru Szep Palko (Frumosul Palko) și un Concert de folclor susținut de către Ansamblul Național 
Mureșul din Târgu Mureș. 
 Artele vizuale, fie că vorbim de pictură, sculptură, fotografie sau film, sunt reprezentate cu 
regularitate în viața culturală a orașului, fie ca momente în cadrul unor evenimente mai ample, fie ca 
evenimente cu proprie personalitate. Evenimentul pregnant în această ramură îl constituie organizarea 
anuală a Taberei de pictură, sub coordonarea maestrului Horea Cucerzan, cu participarea unor artiști 
consacrați sau sub semnul afirmării, unde se realizează lucrări de pictură, grafică și sculptură în lemn 
și piatră, vernisate în prezența publicului larg și a artiștilor. 
 În colaborare cu U.A.P. – Filiala Alba, s-au organizat două expoziții colective de pictură, iar 
artiștii plastici blăjeni Horea Cucerzan, Mircea Boeriu și Valentin Teodorescu au avut expoziții 
personale găzduite de Palatul Cultural. 
 

 
Figura nr. 49 Expoziții de artă plastică la Blaj 

Sursa fotografiilor: Palatul Cultural Blaj 

 
 Un parteneriat realizat împreună cu Biblioteca Județeană Lucian Blaga din Alba Iulia - 
Cafeneaua Culturală - a avut ca scop și rezultat aprecierea și premierea unor scriitori și poeți, jurnaliști, 
oameni de cultură din zona Blajului. 
 Sărbători de suflet legate de tezaurul pe care îl reprezintă fiii satului, de așezările de la țară, 
pentru muncă și cinste, sărbători prin care se evocă trecutul și se cinstește prezentul, au fost și Zilele 
Tiurului și Zilele Petrisatului, localități componente ale Municipiului Blaj, prilej de chemare la vatră a 
celor plecați, de etalare a tradițiilor, obiceiurilor și portului specific zonei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura nr. 50 Zilele Tiurului și Zilele Petrisatului 
Sursa fotografiei: Palatul Cultural Blaj 
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 În organizarea evenimentelor culturale ale Primăriei Municipiului Blaj, au avut loc ample 
manifestații ce au inclus, parade ale portului popular, evocări ale unor evenimente istorice, lansări de 
carte, concursuri gastronomice, spectacole de folclor și activități specifice tinerilor.        

O atenție deosebită a fost acordată la Blaj și sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului. 1 Iunie 
este ziua în care conștientizăm, mai mult ca oricând, faptul că interesul pentru copil trebuie să fie unul 
prioritar, pentru a-i putea oferi educația, sănătatea și bunăstarea de care are nevoie pentru o creștere 
și dezvoltare armonioasă, ca om și cetățean.  Parcul Avram Iancu este locul unde cei mici și mari își dau 
întâlnire într-un număr impresionant (aprox. 1000 de copii) pentru a lua parte la manifestările dedicate 
lor: spectacole de animație, dans, pictură, întâlniri cu personaje din povești, magie, teatru pentru copii, 
ateliere de creație, concursuri, cadouri. 
 Succesul acestor manifestări se regăsește în dragostea și bucuria citită pe chipul celor mici, în 
dorința lor de a participa la cât mai multe activități, dar și în numărul tot mai mare de participanți, la 
eveniment participând și copii din întreaga zonă a Târnavelor. 
 

 
Figura nr. 51 Ziua internațională a copilului sărbătorită la Blaj 

Sursa fotografiilor: Palatul Cultural Blaj 

 
 Evenimentul central al anului 2019 îl constituie vizita Papei Francisc la Blaj. Moment deosebit 
pentru comunitatea creștină din România și unul special pentru Blaj și blăjeni, vizita Papei Francisc în 
Mica Romă constituie un eveniment istoric de maximă importanță pentru localitate. 
 Într-o atmosferă impresionantă, încărcată de o emoție aparte, Câmpia Libertății a fost locul 
unde peste 120 000 de pelerini veniți din toate colțurile țării și din străinătate s-au întâlnit într-o 
îmbrățișare simbolică cu Suveranul Pontif. La eveniment au participat cei mai importanți reprezentanți 
ai Statului Român și Familia Regală. Pentru orașul de la confluența Târnavelor, organizarea unui astfel 
de eveniment a fost un test al maturității, pe care l-a trecut cu brio, printr-o implicare totală, alături ce 
celelalte instituții județene și naționale implicate. 
 Într-o atmosferă plină de solemnitate, Paula Seling, Veta Biriș și Sava Negrean Brudașcu au 
interpretat imnuri și cântece religioase, ce au pregătit momentul culminant al vizitei, Beatificarea celor 
șapte martiri ai Bisericii Greco-catolice.  
 Vizita Papei Francisc la Blaj constituie un patrimoniu care ne îmbogățește și ne îndeamnă să 
căutăm ceea ce ne unește, pentru a ne găsi demnitatea și un viitor prosper. 

 
Figura nr. 52 Vizita Papei Francisc la Blaj 

Sursa fotografiilor: Palatul Cultural Blaj 
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 Calendarele activităților culturale care s-au desfășurat în oraș în perioada 2017-2019 sunt 
prezentate în tabelul de mai jos.  
  

Tabel 25 Calendarul/programul  activităților  culturale  ale municipiului Blaj 
din perioada 2017- 2019 

Nr. 
crt. 

Manifestarea, acțiunea cultural - artistică Perioada 
 

Suma de bani alocată 
desfășurării acțiunii/ 
manifestării culturale 

2017 
1. Organizarea Festivalului mierii – Blaj 2017 25-

26.03.2017 
25 000 lei 

2. Editare și tipărire revista ”Astra Blăjeană” și 
volum aniversar profesor Silvia Pop 

31.03.2017 7 000 lei 

3. Organizarea manifestării – Concert extraordinar 
”Hristos a Înviat” 

04.04.2017 20 000 lei 

4. Sărbătoarea Paștilor – Concert de pricesne și 
muzică religioasă 

07.04.2017 
 

2 000 lei 

5. „Sărbătoarea Blajului - sărbătoarea libertății”  3/15.05.2017 80 300 lei 
6. Ziua internațională a copilului 01.06.2017 40 000 lei 
7. Blaj@live 02-04.06. 

2017 
- 

8. Ziua Petrisat 01.07.2017 8 050 lei 
9. Organizarea Taberei Internaționale de Pictură 

”Inocențiu Micu Clain” 
31.07.-
14.08.2017 

38 000 lei 

10. Organizarea manifestării ”Bogăţiile toamnei la 
Blaj” 

17.09.2017 17 000 lei 

11. Organizarea manifestării  ”Fiii satului Tiur” 23.09.2017 48 000 lei 
12. Organizarea manifestării ”Blajul salută Marea 

Unire” 
27.11.2017 22 450 lei 

13. Ziua internațională a pensionarului 02.10.2017 60 000 lei 
14. Târgul Căciulilor 6.12.2017 - 
15. Organizarea Festivalului de colinde și a 

Concertului de Crăciun   
10-
31.12.2017 

87 000 lei 

2018 
1. Organizarea Festivalului mierii - Blaj 2018 24-25.03.18 20.000 lei / UAT Blaj 
2. ”Sărbătoarea  libertății, Blaj 1848-2018. 

Conștiință națională și destin european” și 
”Palatul cultural din Blaj între trecut și viitor” 

12-13.05.18 50.000 lei /UAT Blaj 

3. Ziua internațională a copilului 01.06.2018 40.000 lei / UAT Blaj 
4. Festivalul Blaj@live 01-

03.06.2018 
100.00 lei / UAT Blaj 

5. Celebrarea familiei - 50 de ani de căsătorie 05.06.2018 18.200 lei / UAT Blaj 
6. Voleiul românesc: trecut, prezent și viitor  05-06.2018 15.000 lei / UAT Blaj 
7. Zilele Petrisat  28.06. -

01.07.2018 
38.000 lei / UAT Blaj 

8. Organizarea Taberei internaționale de pictură 
„Inocențiu Micu Clain” 

01.05.08.2018 48.500lei / UAT Blaj 

9. Teatrul Național ”Radu Stanca” Sibiu: 
reprezentație cu piesa ”Cerere în căsătorie” 

06.09.2018 12.500 lei / UAT Blaj 

10. Satele Blajului - volum de carte  4.000 lei / UAT Blaj 
11. ”Fii Satului” - Tiur  15.09.2018 68.700 lei / UAT Blaj 
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Nr. 
crt. 

Manifestarea, acțiunea cultural - artistică Perioada 
 

Suma de bani alocată 
desfășurării acțiunii/ 
manifestării culturale 

12. Organizarea manifestării ”Bogăţiile toamnei la 
Blaj/ Ziua recoltei”  

23.09.2018 17.400 lei / UAT Blaj 

13. Centrul de Cultură Augustin Bena – Salonul de 
toamnă al artiștilor plastici 

20-27.09.18 CJ Alba 

14. Biblioteca Județeana Alba – Cafeneaua Culturală 28.09.2018 CJ Alba 
15. Ziua Internațională a Pensionarului 01.10.2018 45.000 lei / UAT Blaj 
16. Spectacol folcloric ”Sub falnic gorun” 14.10.2018 20.000 lei / UAT Blaj 
17. Cvartetul transilvan al Filarmonicii de Stat Cluj 28.10.2018 15.000 lei / UAT Blaj 
18. Televiziunea Română și Centrul de Cultura 

Augustin Bena - Concert Extraordinar ”Tezaur 
Folcloric” 

31.10.2018 CJ Alba / TVR 

19. Teatrul Național din Târgu Mureș - ”Campionatul 
de improvizație” 

10.11.2018 3.000 lei UAT Blaj 

20. Teatrul de comedie București - ”Steaua fără 
nume”  

27.11.2018 20.000 lei UAT Blaj 

21. Concert Tudor Gheorghe ”Tot ce-i românesc nu 
piere”  

24.11.2018 14.100   lei / UAT Blaj 

22. Conferință Dan Puric ”Bucuria de a fi român” 25.11.2018 12.000 lei / UAT Blaj 
23. Organizarea manifestării ”100 de ani de la Zborul 

Unirii” - Bacău - Blaj (1918-2018) 
23.11.2018 CJ Alba 

24. Centrul de cultură Augustin Bena - Concert de 
colinde și muzică sacră  

12.2018 UAT Blaj 

25. Târgul Căciulilor 06.12.18 UAT Blaj 
26. Organizarea Festivalului sărbătorilor de iarnă -                       

concerte de colinzi și Anul Nou   
16.12.2018 -
01.01.2019 

UAT Blaj 

27. Imperial Kronstadt Orchestra - ”Concert de 
sărbători la palat”  

26.12.18 30.000 lei / UAT Blaj 

2019 
1. Organizarea Festivalului mierii – Blaj 2019 22-

24.03.2019 
25.000ei 

2. „Sărbătoarea  libertății Blaj 1848-2018. 
Conștiință națională și destin european”  și 
”Palatul Cultural din Blaj între trecut și viitor” 

12-
19.05.2019 

- 

3. Ziua internațională a copilului 01.06.2019 40.000 lei 
4. Vizita la Blaj a Sanctității Sale, Papa Francisc 02.06.2019 4.635.203 lei 
5. Blaj@live 2019 08.-

09.06.2019  
- 

6. Aniversarea 50 de ani de căsătorie  28.06.2019 22.400 lei 
7 Organizarea Taberei internaționale de Pictură 

„Inocențiu Micu Clain” 
29.07.2019 -
12.08.2019 

56.000 LEI 

8. Sărbătoarea Cegledbercel  17-
20.09.2019 

7.492 euro si 13.400 lei 

9. Ziua Petrisat  19.10.2019 9600 lei 
10. Organizarea manifestării ”Bogăţiile toamnei la 

Blaj/ Ziua recoltei” 
22.09.2019 17.400lei 

11. Televiziunea Română și Centrul de Cultură 
Augustin Bena ”Concert Extraordinar - Tezaur 
Folcloric” 

05.12.2019 - 
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Nr. 
crt. 

Manifestarea, acțiunea cultural - artistică Perioada 
 

Suma de bani alocată 
desfășurării acțiunii/ 
manifestării culturale 

12. Editarea a 4 numere Revista ”ASTRA blăjeană” 01.01. -
31.12.2019 

4.630 lei 

13. Târgul Căciulilor 06.12.2019 - 
14. Transilvania, citadela culturii și istoriei - 2019-

2020 
2019-2020  

15. Organizarea sărbătorilor de iarnă 2019 12. 2019 106.700 lei 
Sursa: Primăria Blaj, date interne 

 
 Palatul Cultural a  găzduit evenimente diverse, ca: spectacole de teatru pentru adulți și copii, 
spectacole folclorice, pentru tineret, concerte simfonice, expoziții de artă plastică, conferințe pe 
diverse teme, proiecții de film, lansări de carte. În colaborare cu Muzeul Militar Național din București, 
Palatul Cultural a organizat o expoziție de fotografie ”Eroul necunoscut – simbol al unității naționale”29. 
 Centrul cultural ”Iacob Mureșianu” organizează întâlniri, spectacole ocazionale, lansări de 
carte, expoziții, baluri ale elevilor, activități cu elevi și profesori. 
 Biblioteca municipală Blaj organizează întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, simpozioane, 
sesiuni de referate, lecții deschise, concursuri școlare, manifestări omagiale și aniversare, expoziții de 
carte, recitaluri, audiții, lansări CD, videoproiecții. Din păcate însă, numărul de volume eliberate 
cititorilor blăjeni a scăzut considerabil, de la 77402 volume în anul 2014, la 19478 volume în anul 2019, 
ceea ce indică o scădere cu 74,8%. Scăderea cea mai mare a fost în anul 2015, când comparativ cu 2014 
blăjenii au împrumutat cu 68% mai puține volume, scăderea menținându-se în limite mai mici până în 
2019 (cu 21,4% mai puțin în anul 2019 comparativ cu 2015, cu 10% mai puțin în 2019 față de 2018). 
 În cadrul Liceului Tehnologic ,,Ștefan Manciulea” Blaj, există interes pentru desfășurarea 
evenimentelor culturale, în care sunt implicați elevii, cadrele didactice, părinți, agenți economici, 
comunitatea locală, instituțiile de stat etc. Astfel, în fiecare an sunt organizate o serie de activități care 
să contribuie la dezvoltarea culturală, promovarea imaginii unității de învățământ, dar și la integrarea 
elevilor în activități care să le sporească stima de sine. În ordine cronologică, proiectele derulate sunt 
diversificate și adaptate specificului acestei instituții: 
1. Simpozionul ,,Dascălii ai școlilor blăjene”- luna octombrie 

  creșterea calității procesului educațional prin promovarea relaţiilor de comunicare între 
instituțiile de învățământ; 

 stimularea interesului cadrelor didactice pentru o mai mare implicare a elevilor în procesul de 
autoformare;  

 dezvoltarea unor relații de parteneriat între unitățile școlare, în vederea abordării unor 
proiecte și participări la programe europene; 

2. Proiectul ”Balul Bobocilor”- luna noiembrie  

 Valorificarea potenţialului artistic, estetic, psihic şi fizic pentru sprijinirea dezvoltării 
armonioase a personalităţii individuale şi pentru definirea spiritului de echipă ; 

 Integrarea elevilor în viaţa socială şi formarea unui comportament civilizat ; 

 Completarea lacunelor din cadrul strict al activităţilor şcolare formale cu aptitudini specifice 
activităţilor extraşcolare; 

 Îmbunătăţirea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale. 
3. Proiectul ”Ziua Școlii”- luna decembrie 

 Cunoaşterea valorilor promovate de-a lungul timpului de patronul spiritual al şcolii, Ștefan 
Manciulea 

 Creșterea prestigiului şcolii prin promovarea valorilor şi atitudinilor dobândite de elevi prin 
actul educaţional desfăşurat în şcoală  

                                                           
29 Date puse la dispoziție de directorul Palatului Cultural, Ovidiu Câmpean 
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4. Proiectul, ”Geniul eminescian”- luna ianuarie 

 Punerea în practică a cunoștințelor elevilor, exersarea priceperilor și a capacităților, în variate 
situații de învățare și contexte diferite 

 Formarea unui orizont cultural autentic 
5. Proiectul ”Ziua porților deschise”- luna februarie 

 Atragerea elevilor interesaţi de dezvoltare personală (obţinerea de certificate de competenţă 
lingvistică şi competenţă profesională) 

 Atragerea elevilor cu performanţe şcolare concretizate în rezultatele obţinute la concursuri şi 
olimpiade şcolare 

 Atragerea elevilor cu deschidere pentru acţiuni caritabile şi de voluntariat. 
6. Expoziție de mărțișoare și felicitări din materiale ecologice - luna martie 
7. Proiect ”Marșul cărților” - realizat în colaborare cu CCD Alba - luna aprilie 
8. Proiect ”Aproape de Nichita”- partener în cadrul proiectului organizat de  Casa de cultura ”I.L 
Caragiale” din Ploiești - luna aprilie 
9. Proiectul ”Vizită culturală a Blajului” - luna mai 
 Liceul tehnologic ”Timotei Cipariu” organizează anual o serie de evenimente culturale, printre 
care: proiectul educațional ”Uite, vine Moș Crăciun!” cu program artistic, proiectul de activitate 
extracurriculară ”Ziua internațională a educației”, proiectul educațional ”Octombrie - luna sensibilizării 
și conștientizării umane față de persoanele cu sindrom Down” și parteneriatul educațional în cadrul 
SNAC ”Toamna rodnică și bogată”,  în luna noiembrie 2020. Acestora li se adaugă, în luna decembrie, 
proiectul educațional ”La mulți ani, România”. 
 Colegiul Național „I.M. Clain” funcționează într-un imobil ce datează din anul 1929. Clădirea 
este bine conservată și recondiționată, cu numeroase spații care pot găzdui evenimente culturale (sală 
festivă, sală multifuncțională, centru de documentare și informare, amfiteatru în curtea școlii, 
laboratoare multimedia etc.). În cadrul colegiului există și o asociație, Asociația Clubul Sportiv 
Running&Cycling Club30 care funcționează în incinta unui bloc, într-un birou cu o suprafață de cca. 12 
mp. Dinte evenimentele culturale pe care le organizează Colegiul Național „I.M. Clain” și Asociația 
Clubul Sportiv Running&Cycling Club, sunt ”Via Scriptorum”, Societatea de lectură „Radu Brateş”, 
Concursul „Ocrotiţi de Eminescu”, Concursul de creaţie literară „Ion Brad”, Crosul Speranţei etc. 
Proiectele viitoare includ continuarea evenimentelor Via Scriptorum, ArtInvent și Crosul speranţei, în 
contextul în care a fost identificată nevoia creșterii ofertei culturale pentru tineri și copii. 

Despărțământul  ASTRA  ”Timotei Cipariu” Blaj organizează următoarele evenimente culturale: 
- Ziua Culturii Naționale ”Mihai Eminescu” (1850 – 1889) ”... Porni Luceafărul” - Blaj 
- Evocare istorico-literară: ”Eminescu la Blaj” (1866)   
- Colocviile  literare:  ”Aron Cotruș“ – Ediţia a XXI-a, Cergău Mare; Bicentenar,,Vasile Aaron“ (1780-
1821) Glogoveț - Blaj; ”Timotei Cipariu și Ion Brad“ , Ediţia a VII-a, Pănade; ”Ioan Maiorescu”- 210 ani 
(1811-1864), Bucerdea Grânoasă; ”Ion Agârbiceanu“, Cenade; ”Ion Bianu” (1856-1935), Ediția a IV-a, 
Valea Lungă; Evocare: ”Timotei Cipariu” (1805-1887) - preot, profesor, filolog, academician, Blaj; 
- Festivalul Național de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu“ - Ediția a XXI-a – Blaj  
- Concursul de poezie și muzică religioasă  ,,Credo“, Ediția a XIV-a – Blaj 
- ”Oamenii  satului  meu  și  tradiția  populară” – Biia 
-  Concursul interjudețean de poezie patriotică  ,,Noi suntem români“ ,Ediția a  XVI-a, Blaj 
- Expoziția ”Meşteri populari de pe Târnave și Secaş“, Ediția a XI-a, Blaj 
- Târgul de carte ”Alba TransilvanA“, Ediția a XIII-a      
- Lansare de carte: ”Ocrotiți  de Eminescu”  
- Ziua Şcolii Gimnaziale  ”Toma Cocişiu" Blaj 
- Medalion literar Vasile Frăţilă (1940 – 2019) și lansarea Revistei ,,Astra blăjeană ”  

                                                           
30 Date provenite din fișa de interviu a Colegiului Național „I.M. Clain” și Asociația Clubul Sportiv Running&Cycling 

Club puse la dispoziție de doamnele Comșa Ana-Maria, Tarko Iulia, respectiv doamnele Iorga Delia Maria, 
Mǎrginean Cornelia și domnul Iorga Marius Mihai 
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- Tabăra de Cultură și Civilizație Românească ,,Acasă la noi“  
- Fiii Satului Biia - Festivalul ”Cânt și joc pe Târnave” , invitată Veta Biriș 
- Medalion literar:  Ion Breazu (04.04.1901 – 11.05.1958), Mihalț 
- Ziua Comunei Crăciunelu De Jos, - Ediția a III-a 
- Simpozion ”Oameni ai Blajului” din Ţara Secaşelor - Blaj 
- Simpozion: Școlile Blajului,  ”Fântâni ale Darurilor“ 
-  Ziua Școlii ”Ștefan Manciulea'' - Grădina Botanică din Blaj (1881) 
-  Festivalul de Colinde  ”O, ce veste minunată! “ediția a XXI-a - Blaj 
 

Tabel 26 Evenimente/activități  culturale  desfășurate în unități de învățământ și cultură din 
municipiul Blaj în perioada 2014 - 2019 

Indicatori culturali 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Biblioteca municipală Blaj 

Nr. angajați 4 4 4 3 3 3 3 

Sursa fondurilor alocate organizării 
evenimentelor 

Buget 
local 

Buget 
local 

Buget 
local 

Buget 
local 

Buget 
local 

Buget 
local 

Buget 
local 

Nr. lansări de carte 20 16 8 8 7 8 5 

Nr. întâlniri tematice cu cititorii 25 10 30 26 30 31 15 

Centrul cultural ”Iacob Mureșianu” 

Nr. angajați 1 1 2 2 2 1 1 

Sursa fondurilor alocate organizării 
evenimentelor 

Primărie 

Nr. spectacole organizate și frecvența lor 
(anuală, lunară etc.) 

după solicitări 

Nr. spectacole găzduite și frecvența lor 
(anuală, lunară etc.) 

după solicitări 

Buget alocat organizării activității din 
instituția de cultură  

în funcție de necesități 

Nr. târguri tradiționale 2 2 2 2 2 2 2 

Frecvența târgurilor tradiționale anual 

Centru cultural „Jacques Maritain” Blaj 

Nr. angajați 0 

Nr. colaboratori 12 

Capacitatea de primire 10 persoane în interior; capacitatea mai mare vara, în 
curtea imobilului 

Sursa fondurilor alocate organizării 
evenimentelor 

venituri personale ale directorului și eventuale donații 
ocazionale 

Nr. lansări de carte activități cu participare publică  aleatorii, 3-4 anual, fără 
program prestabilit 

Asociația Culturală ”In Ars Veritas” 

Nr. angajați      0 0 

Nr. colaboratori (inclusiv voluntari)      30 12 

Nr. spectacole organizate și găzduite, 
frecvența lor (anuală, lunară etc.) 

     2 -31 

Nr. participanți la spectacole sau nr. 
vizitatori în expoziții temporare ale 
muzeelor 

     cca. 
200 

- 

                                                           
31 Spectacole suspendate din cauza pandemiei 
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Indicatori culturali 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buget alocat organizării activității din 
instituția de cultură (eventual % din 
bugetul local) 

     sub 
4000 
euro 

sub 
5000 
euro 

Sursa fondurilor alocate organizării unor 
spectacole, concerte, expoziții (buget local, 
sponsorizări , donații etc.) 

Resurse proprii și donații; finanțare nerambursabilă de la 
Consiliul Județean Sibiu, Fundația Comunitară Sibiu prin 

Maratonul International, Start ONG; sponsorizări, proiect 
de finanțare nerambursabilă 

Nr. ateliere de creație       18 4 

Nr. persoane înscrise în ateliere de creație      200 80 

Nr. meșteșugari      3  

Colegiul Național “Inochenție Micu Clain” 

Nr. angajați 95 95 92 92 90 90 89 

Nr. spectacole organizate și frecvența lor 
(anuală, lunară etc.) 

6 6 6 6 6 6 1 

Nr. spectacole găzduite și frecvența lor  4 4 4 4 4 4 1 

Nr. participanți la spectacole și vizionarea 
expozițiilor 

800 800 800 800 800 800 50 

Nr. cercuri de creație artistică din liceu 4 4 4 4 4 4 2 

Nr. profesori de muzică, desen, arte 
teatrale, dans 

2 2 2 2 2 2 2 

Nr. elevilor înscriși la cercuri de creație 
artistică din liceu 

120 120 100 100 100 100 40 

Nr. profesori de muzică, desen, arte 
teatrale, dans 

8 8 8 8 8 8 2 

Nr. lansări de carte 4 1 1 1 1 2 1 

Nr. întâlniri tematice cu cititorii 6 1 1 1 1 2 1 

Nr. expoziții organizate 8 8 7 5 5 4 2 

Nr. simpozioane organizate 6 6 6 6 6 6 1 

Nr. concursuri organizate (recitări, creație) 6 6 4 5 5 4 1 

Marșul cărților și al cititorilor - 1 1 1 - - - 

Asociația Clubul Sportiv Running&Cycling Club Blaj 

Nr. colaboratori (inclusiv voluntari)      130 10 

Nr. ateliere de creație (comune colegiului 
și asociației) 

      10* 

Nr. total de participanți la evenimentele 
așezămintelor culturale (colegiu, respectiv 
colegiu și asociație) 

300      100* 

Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” 

Nr. lansări de carte - - 1 - - - - 

Nr. simpozioane organizate (în cadrul 
proiectelor educaționale) 

1 1 1 1 1 1 1 

Nr. spectacole organizate (în cadrul 
proiectelor educaționale și culturale) 

1 1 1 1 1 1 1 

Parohia Reformată Blaj 

Nr. angajați:  2 2 2 2 2 2 2 

Nr. colaboratori (inclusiv voluntari):  8 8 8 9 7 8 8 

Nr. spectacole organizate și frecvența lor 
(anuală, lunară etc.): anuală, două sesiuni 

1 2 2 1 2 2 1 

Nr. spectacole găzduite și frecvența lor  1 2 2 1 2 2 1 
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Indicatori culturali 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. participanți la spectacole  130 200 260 100 210 285 140 

Buget alocat organizării activității din 
instituția de cultură (eventual % din 
bugetul local):  

buget bisericesc, cca.5.000-8.000 RON anual 

Sursa fondurilor alocate organizării unor 
spectacole, concerte, expoziții (buget local, 
sponsorizări , donații etc.):  

Sponsorizări, donații 

Nr. ateliere de creație  0 0 0 0 1 2 0 

Nr. persoane înscrise în ateliere de creație 0 0 0 0 20 40 0 

Nr. elevilor înscriși la cercuri de creație 
artistică din școli, licee 

0 0 0 0 9 26 0 

Nr. profesori de muzică, desen, arte 
teatrale, dans 

0 0 0 0 1 1 0 

Despărțământul  ASTRA ”Timotei Cipariu” Blaj 

Nr.  membri ASTRA  325 330 340 340 350 360 375 

Nr. colaboratori (inclusiv voluntari) 25 28 30 34 36 38 40 

Nr. simpozioane, concursuri, festivaluri, 

spectacole organizate și frecvența lor 

(anuală, lunară etc.) 

20 20 21 22 23 25 3 

Nr. spectacole găzduite și frecvența lor         

Nr. participanți la simpozioane, concursuri, 

spectacole  

1200 1300 1500 1400 1500 1800 100 

Buget alocat organizării activității din 

instituția de cultură – Primăria mun. Blaj 

(eventual % din bugetul local) 

4000 6000 7000 5000 5000 5000 0 

Sursa fondurilor alocate organizării unor 

spectacole, concerte, expoziții (buget local, 

sponsorizări, donații, 2%  etc.) 

8000 9000 10000 8000 8000 9000 6000 

Nr. meșteșugari 10 8 8 8 7 7 6 

Nr. târguri tradiționale 3 2 2 1 1 1 1 

Nr. participanți târguri tradiționale 45 20 20 10 14 12 10 

Nr. așezăminte culturale, cu și fără 

personalitate juridică (Cercuri ASTRA) 

21 21 21 21 21 20 21 

Bugetul total anual al așezămintelor 

culturale 

10000 11000 10000 12000 14000 15000 6000 

Nr. total de participanți la evenimentele 

așezămintelor culturale 

1500 1700 1800 1800 1900 2000 100 

Nr. cercuri de creație artistică din școli, licee 

(Cercuri ASTRA- școli ) 

7 7 7 7 7 7 7 

Nr. profesori de muzică, desen, arte 

teatrale, dans 

2 2 2 2 2 2 2 

Nr. lansări de carte 5 3 4 3 2 2 1 

Nr. întâlniri tematice cu cititorii 6 4 3 5 4 3 2 

*în cadrul proiectului Via Scriptorum 
Sursa: date preluate din fișele de interviu  
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 Muzeul de istorie ”Augustin Benea” organizează o serie de evenimente culturale cu scopul 
principal de a atrage un număr cât mai mare de vizitatori, în vederea promovării valorilor istorice, 
artistice, culturale și folclorice românești: expoziții documentare, lansări de carte, evocări istorice și 
aniversare, concursuri școlare pe teme istorice, tabere de creație plastică, recitări, proiecții video, 
activități în parteneriat cu alte instituții culturale și școlare, sesiuni de referate, expoziții personale și 
de grup, spectacole de muzeu, vernisaje etc. 
 Biblioteca documentară “Timotei Cipariu”32 este o filială a Bibliotecii Academiei Române Cluj-
Napoca și funcționează cu chirie într-o clădire de patrimoniu național, al cărei proprietar este 
Mitropolia Romană Unită cu Roma, Greco-catolică Blaj.  
 Spațiul alocat bibliotecii a fost renovat parțial la sfârșitul anului 2007 și dotat cu o parte a 
necesarului de rafturi metalice.  Din 8 săli, au fost renovate și dotate corespunzător 4 săli, celelalte 
fiind într-o stare improprie depozitării fondului de carte. Biblioteca deține cărți deosebit de valoroase 
prin conținutul lor (lucrările din fondul de carte este reprezentat de scrieri religioase,  lingvistică, 
literatură, istorie, istoria artei, folclor, geografie, filosofie, științe naturale, medicină etc., periodice, 
lucrări cu o deosebita importanță bibliofilă și cu o mare valoare documentară și de informare științifică. 
Toate cărțile sunt provenite din donații, biblioteca neavând fonduri pentru achiziții de cărți noi.  
 Utilizatorii bibliotecii sunt în special preoți, atât cei angajați în pastorală, cât și preoți profesori, 
studenți teologi, elevi la teologie, dar și laici, studenți, profesori, doctoranzi, cercetători, oameni care 
înțeleg importanța cărții.  
 În vederea funcționării adecvate a acestei instituții științifice și culturale, ar fi necesare lucrări 
de renovare a spațiului, achiziționarea de mobilier adecvat de depozitare și dotarea cu mijloace 
informatice (laptop și  videoproiector) și sisteme expoziționale (rame și vitrine). 
 În cadrul bibliotecii s-au organizat periodic ateliere de lectură cu elevii claselor VIII-XII de la 
școlile din Blaj, in contextul cărora elevii au fost ghidați, împreuna cu profesorii, spre popularizarea 
personalităților de seamă din Blaj, în special prin consultarea vechilor scrieri ale profesorilor și elevilor 
blăjeni. Un impact deosebit de plăcut l-au avut manualele și revistele școlare. Între activitățile 
bibliotecii se numără și două  cursuri de limba germană, ai căror beneficiari au fost elevi și studenți din 
Blaj.      Totodată s-au desfășurat întâlniri periodice cu membrii Astrei Blaj în vederea unei mai bune 
cunoașteri și valorificări a publicației Asociațiunii, revista ”Transilvania”. 
 Biblioteca a întreținut și menținut de-a lungul anilor o foarte bună colaborare cu Universitatea 
”1 Decembrie” din Alba Iulia. Astfel, studenți ai Facultății de Istorie au întreprins numeroase stagii de 
cercetare a fondului de carte veche al bibliotecii, iar profesori ai universității valorifică în permanență 
izvoarele istorice și întregul material bibliografic de care dispune biblioteca. În plus, preoți din Blaj, 
Aiud, Targu-Mureș, Cluj, au consultat cărți de cult și periodice. Studenți din Sibiu, masteranzi și 
doctoranzi din Oradea și Cluj, profesori universitari din Targu-Mureș, profesori de liceu din Blaj, din 
județele Cluj și Alba, ingineri, cu toții contribuie la reactualizarea documentelor din colecțiile bibliotecii. 
Trebuie știut că utilizatorilor bibliotecii, care datorită distanței, nu au venit fizic in biblioteca, li s-au 
furnizat toate datele și informațiile bibliografice online (București, Maramureș). Totodată, indicațiile 
bibliografice care nu se regăsesc în fondurile Bibliotecii Documentare din Blaj, pot fi căutate în arhiva 
Bibliotecii Academiei din Cluj-Napoca, prin intermediul bibliotecii de documentare ”Timotei Cipariu”. 
 Proiectele viitoare includ expoziții ale cărților reprezentative pentru istoria și cultura poporului 
român, existente în fondurile Bibliotecii “Timotei Cipariu”, precum și organizarea de cursuri de limba 
germană, care să le permită participanților o orientare profesională mai bună și accesul la cărțile în 
limba germană din bibliotecă. 
 Centrul Cultural „Jacques Maritain”33 funcționează în casa fostului preot-conf. univ. dr. Ștefan 
Manciulea. Proprietarul imobilului și descendenții direcți ai acestuia nu mai sunt în viață, dar clădirea 
a fost reabilitată și redată comunității blăjene după două decenii de nefolosire. Clădirea dispune de 

                                                           
32 Date provenite din fișa de interviu a Bibliotecii documentare ”Timotei Cipariu” puse la dispoziție de doamna 
bibliotecar Laura Crișan 
33 Date provenite din fișa de interviu pusă la dispoziție de directorul Centrului Cultural „Jacques Maritain”,conf. 
univ. preot dr. Ioan Mitrofan 
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două camere, hol, arhivă-capelă, bucătărie, baie, pivniță și mansardă (amenajată ulterior ca 
bibliotecă). În curtea imobilului este o dependință folosită ca arhivă pentru fond de carte. Reabilitarea 
construcției a fost făcută pe parcursul folosirii acestui imobil de către Centrul cultural „Jacques 
Maritain” , la început închiriat, apoi donat (drept de proprietate în favoarea Mitropoliei Române Unite, 
Greco-catolică din Blaj și drept de folosință înscris la CF Centrului cultural „Jacques Maritain”). Spațiul 
pentru activități este alocat în camera de zi și arhiva în capela imobilului, în mansardă și dependințe. 
Directorul Centrului este preot și folosește restul imobilului ca domiciliu-casă parohială. Centrul 
dispune de echipamentele strict necesare pentru funcționare: telefon, internet, aparat de multiplicat, 
computer, imprimante, aparate electronice de reprodus muzică (pick-up, casetofon, TV și mijloace 
electronice de depozitare a informației (CD, casete audio,diapozitive, LP-uri etc.). Centrul este 
reprezentat de director (conf. univ. preot dr. Ioan Mitrofan - pensionar), secretar (prof univ. dr. diacon 
Ion Buzași), membru fondator (preot prof. dr. Marin Lupu), membri atrași în conducerea Centrului, 
membri înscriși sau simpatizanți. Întregul efectiv de 12 persoane fac activitate de voluntariat, iar 
funcționarea se bazează pe contribuția directorului pentru cheltuieli comune de funcționare și pe 
eventuale donații. Producțiile realizate se acoperă din aceleași forme de venit (pensia directorului și 
donații aleatorii).  
 Evenimentele culturale desfășurate în cadrul centrului, înființat din 1993, oficializat financiar 
și fiscal din 2003 cu statut propriu (care a suferit actualizări pe parcurs, odată cu  excluderea unor 
membri datorită faptului că au decedat, cu modificarea obiectului de activitate și completarea unor 
funcții în cadrul conducerii acestui centru) constau în: valorificare fondului arhivistic moștenit de la unii 
„oameni ai Blajului” (Ștefan Manciulea, Ioan Miclea, ș.a.) prin editarea unor lucrări, desfășurarea unor 
colocvii și lansări de carte, conferințe pe teme de interes cultural și istoric; asigurarea posibilității de 
documentare din partea unor persoane interesate (s-au elaborat cu ajutorul acestor documente 3 
lucrări de doctorat în domeniul filosofiei-teologie și lucrări de licență); organizarea unor prezentări de 
filme documentare sau evocări la aniversări ale unor personalități importante ale Blajului. Printre 
activitățile permanente ale Centrului se află organizarea, clasificarea și conservarea documentațiilor 
moștenite de la donatori și persoanele importante ale istoriei blăjene, activități de cercetare și 
documentare, editare de lucrări de interes în domeniu. 
 Centrul are și o legătură externă cu Institutul Internațional „Jacques Maritain” de la Roma care 
transmite invitații la colocviile organizate la centrul din Roma sau în alte locuri; prezența la aceste 
manifestări se face mai dificil, deoarece deplasările la Roma presupun cheltuieli de transport, eventual 
alte adausuri pecuniare. Ultima prezență a fost în perioada 5-7 aprilie 2019 la Roma și Matera, unde s-
au desfășurat dezbateri organizatorice, colocvii despre persoană, migrație, cultură în arealul amintit 
etc.). Din anul 2019, Centrul a fost asimilat ca unitate afiliată la Institutul internațional de la Roma. 
 Proiectele pe care  Centrul Cultural „Jacques Maritain” și le-a propus pentru perioada 2021-
2027 se înscriu în continuarea activității de valorificare a unor scrieri științifice-istorice, organizarea de 
întruniri la evenimente importante legate de domeniul centrului, organizarea și arhivarea 
documentelor din dotare etc. Este nevoie însă de o implicare mai activă a instituțiilor de cultură din 
Blaj pentru a-i reda acestui centru al redeșteptării neamului românesc vitalitate și educație culturală 
extinsă la toate categoriile de cetățeni, îndeosebi la tineri. 
 Asociația Culturală ”In Ars Veritas” are sediul social în Blaj, dar nu dispune de un sediu propriu 
pentru desfășurarea activităților. Până în prezent, asociația a utilizat, pentru desfășurarea 
evenimentelor, sedii/spații închiriate sau puse la dispoziție de parteneri. Activitățile asociației vizează 
organizarea de concerte, proiecții foto-video, expoziții de artă și fotografie, ateliere de creație 
(fotografie, pictură, ceramică, lectură) și meșteșugărești, lansări de carte. Pentru perioada 2021-2027, 
asociația intenționează să organizeze expoziții de pictură și fotografie, proiecții de filme documentare 
și de ficțiune, concerte de muzică clasică și jazz, cursuri și ateliere culturale și meșteșugărești pentru 
copii și tineri, școli de vară și tabere tematice.  
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 În opinia Asociației Culturală ”In Ars Veritas”34, nevoile de dezvoltare ale sectorului cultural din 
municipiul Blaj relevă o utilizare mai frecventă a celor două spații generoase pentru manifestări 
culturale cu public (Centrul Cultură și Palatul Culturii) care ar trebui puse la dispoziția managerilor și 
operatorilor culturali fie gratuit, fie în schimbul unor sume modice, iar în paralel ar trebui dezvoltate și 
alte spații alternative, pentru evenimente mai restrânse sau spații amenajate spații în aer liber (de 
exemplu, cinematograf în aer liber în Parcul ”Avram Iancu”). Nevoia stringentă în peisajul cultural 
blăjean este de manageri culturali și oameni cu viziune și experiență în domeniu, care să știe să atragă 
evenimente culturale.  
 Protopopiatul ortodox Blaj funcționează într-o clădire din secolul al XIX-lea, formată din 4 
încăperi. Clădirea este în curs de renovare și nu beneficiază de sală de evenimente. Chiar și în aceste 
condiții, Protopopiatul ortodox Blaj a organizat evenimente în cadrul proiectului educațional „O seară 
de film”(proiecție lunară a unui film educativ cu participarea tuturor tinerilor interesați din municipiul 
Blaj), un eveniment anual de muzică religioasă (Festival de Pricesne) cu implicarea tuturor parohiilor 
ortodoxe și școlilor din Blaj, evenimentul anual ”Întâlnirea municipală a tinerilor din Blaj”, organizată 
cu implicarea tuturor școlilor din Blaj, ateliere de creație organizate cu prilejul unor evenimente (atelier 
de cocarde și brățări tricolore în perioada premergătoare zilei naționale) sau proiecte educative, civice 
și culturale („Marșul pentru viață” – atelier de pancarte și desene sugestive, „Flori și recunoștință” –  
Atelier de vaze cu flori și alte obiecte care să exprime recunoștința de Ziua mondială a sănătății); 
”Marșul pentru viață”  - activitate anuală în jurul datei de 25 martie, pentru promovarea și apărarea 
dreptului la viață a copiilor nenăscuți, activitate ce presupune ateliere, marș și un program 
motivațional, științific și artistic.   
 Tabăra internațională de pictură şi sculptură „Ioan Inochentie Micu Klein” Blaj, creată de 
pictorului Horea Cucerzan în 1997, are o secțiune de artă sacră. Cu sprijinul inițiatorului acestui 
eveniment și al istoricului și critic de artă Cornel Tatai-Baltă, tabăra se bucură de participarea a 
numeroși pictori și sculptori, dornică să expună o parte din lucrările lor  în secția de artă contemporană, 
care ocupă etajul Muzeului de istorie. Tabăra de pictură a ajuns la 24 de ediții consecutive și reunește, 
sub atenta selecție a domnului Horia Cucerzan, artiști plastici români și străini, într-o adevărată 
”revigorare culturală”. În calitate de director artistic, domnul Horea Cucerzan a propus înființarea unui 
Muzeu de Artă Plastică Contemporană, cu lucrări donate de artiștii participanți, un adevărat ”templu 
al frumosului”. Tot domnul Horea Cucerzan a înființat și o fundație care-i poartă numele și  care are 
drept scop promovarea tinerelor talente blăjene. 
 O radiografie a activităților culturale vizibile fie prin numărul de participanți, fie prin recurența 
lor sau prin importanța instituției care le implementează are în prim-plan asociația ”Signis România”, 
o asociație catolică de comunicare, ce a implementat la nivel local proiecte de educație prin cultură. 
Atât numărul beneficiarilor cât și al participanților a crescut de la an la an35.  
 În perioada 2016-2020 au fost câștigate două finanțări la concursul de proiecte organizat de 
AFCN, prima în 2017, pentru un festival de teatru și film ”BlajTeam 18”, iar a doua în 2020 pentru un 
traseu complex cu joc de pistă ”Via Scriptorum”, în care cca. 100 de tineri au pornit de-a lungul verii 
pe urmele a 7 scriitori din cinci sate aflate în împrejurimile Blajului. Proiectul, realizat în colaborare cu 
Colegiul Național ”I.M. Clain” și Asociația ”Running&Cycling” Cluj-Blaj, este nominalizat la premiile 
AFCN. 
 Asociația ”Signis România”, în colaborare cu Liceul teologic greco-catolic ”Sfântul Vasile” au 
organizat în perioada 2016-2020 trei ateliere de film pentru elevi, din care unul de animație (în 2016 și 
2017), patru ateliere de teatru (2016, 2017), au fost create două spectacole cu elevi și artiști 
profesioniști: unul de teatru-labirint în 2016 și altul de teatru documentar – 2017 (acesta având și un 
turneu la București, Sibiu și Cluj în colaborare cu Teatrul Bis și Teatrul Replika). În 2020, actrița Adriana 
Moca a organizat unul dintre atelierele de film ale proiectului ”Clara Lectio”, proiect nominalizat la 
premiile AFCN în 2020. Rolul voluntariatului în rândul tinerilor și-a demonstrat adevărata amploare în 
                                                           
34 Date provenite din fișa de interviu pusă la dispoziție de doamna Daria Bârsan, președinte și manager cultural 
al Asociației Culturale ”In Ars Veritas” Blaj 
35 Date puse la dispoziție de doamna Anca Berlogea-Boariu 
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2019, la promovarea vizitei pe care Papa Francisc a făcut-o la Blaj. Proiectul ”Blaj într-un minut – 140 
de minute despre oamenii și istoria Blajului” a adus în prim-plan două tinere pasionate de lumea artei, 
în prezent studente în anul II la film în cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.  
 Oferta de proiecte de educație culturală pentru tineri din Blaj  este una bogată și făcută cu 
mult profesionalism36. Astfel, Parohia greco-catolică Blaj Izvoarele, în colaborare cu Liceul Teologic 
Greco-catolic ”Sfântul Vasile” și Asociația ”Signis”, au organizat din august până în noiembrie 2020 o 
serie de ateliere de teatru, film și jurnalism pentru copii din Blaj, finanțate de Asociația Primavera. 
Proiectul "Blaj - priviri de adolescent" a fost coordonat de Ana Boariu - regizor și de Angela Moșneag - 
directoarea Liceului. Prima întâlnire a fost la atelierul de teatru cu actorul Gabriel Spahiu. Participanții, 
elevi de clasa a 9-a care urmau să înceapă cursurile la Liceul ”Sfântul Vasile”, dar și din parohia Blaj 
Izvoarele, au beneficiat de improvizația teatrală la care au fost invitați să participe și i-a ajutat să învețe 
să aibă încredere reciprocă, să colaboreze și să aibă curajul să se exprime.  
 

 
Figura nr. 53  Ateliere de teatru și teatru de păpuși organizate în cadrul proiectelor derulate de 

Asociația ”Signis” și Liceul Teologic Greco-catolic ”Sfântul Vasile” din Blaj 
Sursa: arhiva doamnei Angela Moșneag, director la Liceul Teologic Greco-catolic ”Sfântul Vasile” din Blaj 

 
 Atelierul de film coordonat de Nap Toader, regizor și profesor la U.N.AT.C, asistat de Alina 
Olariu, ca editor montaj, au lansat tinerilor participanți provocarea de a realiza scurte filme în care 
fiecare dintre participanți să-și spună propria poveste în 2-3 minute. Au fost finalizate 12 filmulețe, în 
care adolescenții au reușit să transmită cu emoție, umor și sinceritate mici frânturi din propria viață, 
întâmplări hazlii sau impresii despre orașul în care locuiesc. Fiecare și-a găsit vocea și a reușit să 
împărtășească ce trăiește, cu toții învățând împreună ce înseamnă să formeze o echipă. Povestea 
fiecăruia a fost importantă și a fost primită de aplauzele tuturor. Au participat 20 de elevi de la Colegiul 
”I. M. Klein”, Liceul ”Sfântul Vasile”, Liceul tehnologic ”Ștefan Manciulea” și de la Școala gimnazială 
”Toma Cocișiu”. În scurta vacanța din luna noiembrie, 15 copii din clasa a III-a de la Liceul ”Sfântul 
Vasile” și de la Școala gimnazială ”Toma Cocișiu” au participat la un atelier de film de animație, 
coordonat de Tudor Avram. La aceste ateliere s-au adăugat cel de jurnalism, susținut în septembrie de 
Paula Rusu și care s-a finalizat cu o emisiune radio. Un eveniment aparte, adresat unui public de 200 
de tineri elevi, a fost spectacolul "Amintiri din epoca de școală", de Mihaela Michailov, în regia lui Radu 
Apostol, cu Katia Pascariu și Alexandru Potocean. "Amintiri din epoca de şcoală" s-a jucat la Centrul 
Cultural ”Iacob Mureșianu”, cu sprijinul Primăriei Blaj. Spectacolul care vorbește despre şcoală, despre 
performanţă şi visare, s-a adresat elevilor, profesorilor, copiilor şi părinţilor, și mulți dintre ei au rămas 
la final să discute cu actorii și organizatorii cum au trăit acest spectacol dezbatere, în ce măsură s-au 
regăsit în amintirile creatorilor de teatru. Evenimentul a fost prezentat și într-o dezbatere la radio Blaj, 
cu actorii și Ana Boariu. Acestor proiecte și evenimente culturale li se adaugă participări de prestigiu 
precum spectacolele-concert ale Adei Milea sau ale percuționistului Francesco Agnello, unul dintre 
colaboratorii regizorului Peter Brook. 
 În pregătirea sărbătorii naționale, Liceul Teologic Greco-catolic "Sfântul Vasile cel Mare" a 
invitat publicul la o călătorie teatrală în timpul Primului Război Mondial, prin clădirea celui mai vechi 
liceu din Blaj şi, în acelaşi timp, cea mai veche şcoală publică românească din Ardeal. Peste 30 de elevi 

                                                           
36 Idem 31 
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din 3 licee (Colegiul Naţional "I. M. Clain", Liceul Tehnologic "Ştefan Manciulea" şi Liceul Teologic 
"Sfântul Vasile cel Mare") au propus vizitatorilor să retrăiască, într-o călătorie individuală, prin spaţii 
diferite, câteva momente din trecut şi să-i cunoască pe cei care au luat parte la ele: închiderea 
temporară a liceului în 1916, imediat după intrarea României în războiul cu Austro-Ungaria, recrutarea 
elevilor în armată, transformarea în spital militar şi, evident, Marea Unire de la 1 decembrie 1918. 
Alături de elevi, doi actori de marcă ai teatrului și filmului românesc, Constantin Cojocaru şi Florin 
Kevorkian, invitați de regizorul Ana Boariu (Berlogea) au întâmpinat vizitatorii în acest periplu în timp.  
 Profesorii s-au implicat în acest demers cultural, de la cei care au pus la dispoziție documente 
de arhivă, la cei care i-au învățat pe elevi să danseze vals sau au condus exercițiile militare și până la 
cei care au susținut tehnic un parcurs labirintic, în care vizitatorii au putut descoperi o bibliotecă vie, 
au auzit citite articole din ziarul ”Unirea” de acum un veac, fragmente din romanul lui Liviu Rebreanu 
sau colinde vechi românești, cântate în Catedrala ”Sfânta Treime”. Evenimentul a avut loc cu 
participarea Asociaţiei "Tradiţia Militară" și a valorificat colecții de documente și imagini din Muzeul 
Militar Naţional, Biblioteca Academiei - Filiala Cluj/Blaj și Arhiva Naţională de Film. Momentul a marcat 
finalul seriei de ateliere de teatru și film organizate la Blaj cu sprijinul Asociației ”Primavera” și a 
însemnat o provocare atât pentru tineri, cât și pentru profesori. 
 O sinteză a manifestărilor culturale și simpozioanelor relevă amploarea fenomenului cultural 
blăjean, care în anul 2019 a avut numeroase forme de manifestare, de la spectacole de muzică, teatru, 
film, dans, la expoziții, lansări de carte, tabere de creație artistică. 

 
Tabel 27  Sinteza evenimentelor culturale  desfășurate în instituții de învățământ și cultură din Blaj  

Instituția 
organizatoare/gazdă 

Tip de evenimente culturale 

Palatul Cultural spectacole de teatru pentru adulți și copii, spectacole folclorice, 
pentru tineret, concerte simfonice, expoziții de artă plastică, 
conferințe pe diverse teme, proiecții de film, lansări de carte; 
conferinţe ale medicilor, manifestări culturale ale Astrei Blăjene, 
activităţi ale şcolilor. 

Centrul Cultural ”Iacob 
Mureșianu” 

întâlniri, spectacole ocazionale, lansări de carte, spațiu de expoziții, 
activități culturale cu elevi și profesori. 

Muzeul de Istorie ”Augustin 
Bunea”  
 

expoziții documentare, lansări de carte, evocări istorice și 
aniversare, concursuri școlare pe teme istorice, tabere de creație 
plastică, recitări, proiecții video, sesiuni de referate, expoziții 
personale și de grup, spectacole de muzeu, vernisaje etc. 

Biblioteca Municipală ”Școala 
Ardeleană”  

întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, simpozioane, sesiuni de 
referate, lecții deschise, concursuri școlare, manifestări omagiale și 
aniversare, expoziții de carte, recitaluri, audiții, lansări CD, 
videoproiecții; 

Asociația ”Astra” - 
Despărțământul ”Timotei 
Cipariu” 

participări la concursul național ”Ocrotiți de Eminescu”, la 
concursul județean ”Credo”, editarea revistei ”Astra Blăjeană”, 
întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, simpozioane; 

Colegiul Național ”I.M. Clain” ”Via Scriptorum”, societatea de lectură „Radu Brateş”, revista 
”Astra Blăjeană” care împlinește 25 de ani de activitate culturală 
neîntreruptă, concursuri de creaţie literară, manifestări cu rol în 
creșterea ofertei culturale pentru tineri și copii; 

Liceul Tehnologic ”Ștefan 
Manciulea” 

simpozioane pentru cunoaşterea valorilor promovate de-a lungul 
timpului de personalități blăjene, expoziții de mărțișoare și 
felicitări;  

Liceul Teologic Greco-catolic 
”Sfântul Vasile cel Mare” 

ateliere de film și teatru, spectacole-dezbatere, proiecte 
educaționale   
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Instituția 
organizatoare/gazdă 

Tip de evenimente culturale 

Liceul Tehnologic ”Timotei 
Cipariu”  

evenimente culturale, proiecte educaționale,  programe artistice; 

Protopopiatul Ortodox 
Român  

Festival de pricesne, proiecte educaționale; 

Centru cultural ”Jacques 
Maritain”  

editarea unor lucrări, desfășurarea unor colocvii și lansări de carte, 
conferințe pe teme de interes cultural și istoric;  

Asociația Culturală ”In Ars 
Veritas” 

 

concerte, proiecții foto-video, expoziții de artă și fotografie, 
ateliere de creație (fotografie, pictură, ceramică, lectură) și 
meșteșugărești, lansări de carte. 

Sursa: Date prelucrate din fișele de interviu 

  
 Misiunea culturală viitoare trebuie să aibă în vedere oferirea de producții și cadre de realizare 
artistică  performante la nivel local, național și internațional ceea ce va duce la creșterea nivelului de 
dezvoltare culturală a comunității.  
 O propunere din partea Parohiei Reformate Blaj37 vizează, pentru anul 2021, celebrarea a 700 

de ani de la moartea lui Dante Alighieri, autorul ”Divinei Comedia”.  Dante a avut o influență benefică 

asupra culturii naționale, George Coșbuc și Arany Janos realizând unele dintre cele mai bune traduceri 

ale celebrei opere ”Divina Comedia”. Se propune o expoziție gravuri cu viziunea poetică despre iad 

realizată de Gy. Szabo Bela, urmând ca 15-20 de creații de fond să fie dăruite orașului Blaj în situația în 

care se găsește un spațiu propriu și permanent de expunere. În completare, se pot organiza dialoguri 

tematice între elevi și scriitorii care au avut în preocupări studierea operei lui Dante, maraton de citit 

”Divina Comedia”, sau se pot organiza expuneri pe teme privind reflectarea iadului , a raiului sau a 

purgatoriului în folclorul românesc și maghiar (cântece și descântece, viziuni și ficțiuni). Proiectul se 

adresează elevilor, enoriașilor, iubitorilor de cultură din Blaj. Tot din partea Parohiei Reformate Blaj 

sunt și propunerile de includere în patrimoniul cultural a Bisericii reformate din Blaj (clădire ce datează 

din 1902, este în stil neogotic și are o arhitectură deosebită atât în interior, cât și la exterior), a Bisericii 

Reformate din Tiur datată secolul XIII, și a clopotniței de lemn a bisericii (inscripționată la streașină cu 

anul 1754) și a orgii Angster, orgă pneumatică monumentală cu pedală și singura din regiune. 

 Propunerea Colegiului Național ”I.M. Clain”38 de a realiza o manifestare de omagiere a 
activității culturale neîntrerupte a revistei ”Astra Blăjeană” în care să fie expuse toate numerele 
prestigioasei reviste din cei 25 de ani de existență.  
 Din partea Asociației ”In Ars Veritas”39 vine propunerea de organizare a unei tabere de vară cu 
studenți de la arhitectură și restaurare care, pe bază de voluntariat și coordonați de o echipă de 
specialiști, să identifice elementele de interes pentru oraș în vederea includerii în patrimoniul local sau 
regional. O altă propunere vizează organizarea unor expoziții itinerante periodice în cadrul Muzeului 
de istorie și tururi ghidate, eventual susținute de elevi ai școlilor blăjene (în cadrul programului ”Școala 
altfel”). Totodată, o includere în pachetele turistice ale agențiilor de turism a obiectivelor culturale 
importante din Blaj ar crește interesul vizitatorilor și ar valorifica zestrea de patrimoniu a orașului. Nu 
în ultimul rând, tot pentru promovarea Blajului ca destinație culturală se recomandă organizarea unui 
concurs național de fotografie de tipul celui realizat de ”Cronicarii digitali” care să se finalizeze cu 
premii în pachete turistice (un week-end în Blaj) sau cu organizarea unei expoziții colective. 
 Spațiile culturale digitalizate reprezintă o oportunitate pentru iubitorii de cultură, mai ales în 
condițiile unor restricții generate de pandemie. De aceea, este de importanță majoră crearea unui fond 

                                                           
37 din partea pr. ref. paroh Kabai Ferenc 
38 din partea doamnei profesoare Claudia Oancea-Raica 
39 din partea doamnei Daria Laura Bârsan 
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de carte digitalizat, la fel a unui fond publicistic și artistic40.  Lecturile s-au mutat în mediul online, tinerii 
(și nu numai ei) nu mai dedică la fel de mult timp pentru a merge la bibliotecă, astfel că bibliotecile 
virtuale pot crește considerabil consumul cultural. Mai mult, prezentarea Blajului în mediul online ar 
asigura o mai mare vizibilitate a acestui oraș cu adevărat european. 
 Activitatea culturală blăjeană se extinde pe trei paliere distincte, și anume: 

- evenimente culturale propriu-zise (spectacole de teatru, muzică, operă și operetă, dans, film, 

expoziții de artă, pictură, sculptură, fotografie, conferințe și lansări de carte etc.); 

- educație prin cultură, inclusiv acțiuni socio-comunitare (ziua vârstnicilor, târgul mierii, târgul 

căciulilor, marșul pentru viață etc.); 

- acțiuni sportive și de tineret (trasee de bicicletă, crosuri, cursuri de limbi străine etc.) 

Aceste paliere culturale se intersectează adesea și pulsează împreună, pentru dezvoltarea 

culturii blăjene. Blajul are toate șansele să devină un creuzet benefic unde se vor decanta viitoarele 

energii menite să impulsioneze comunitatea zonei în care se află. Este importantă stimularea 

consumului cultural, fidelizarea publicului, precum și atragerea unei mase cât mai mari de participanți 

ca mijloc de emancipare și modelare de caractere, pentru o calitate a vieții cât mai ridicată. 

  

1.3.2. Analiza resurselor umane din domeniul cultural 
 
 Numărul personalului din bibliotecile din municipiul Blaj a avut o evoluție fluctuantă în 
perioada 2014-2019, în anul 2019, fiind 6 persoane angajate. În schimb cel al angajaților din muzeul 
municipiului este același în perioada de analiză, 3 persoane. 
 

Tabel 28 Evoluția personalului din bibliotecile din Blaj în intervalul 2014-2019 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr persoane 4 4 8 7 6 6 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 
 Personalul de centrele culturale era în anul 2020 de 2 persoane (1 la Palatul Cultural Blaj și 1 
la Centrul cultural ”Iacob Mureșianu”, iar cel angajat în societățile cu obiect de activitate industrii 
creative 2 persoane. 

 
Tabel 29 Evoluția personalului din Centrul cultural ”Iacob Mureșianu” în intervalul 2014-2019  

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 
persoane 

1 1 2 2 2 1 1 

Sursa: Centrul cultural, date interne 

  
 Pe lângă acestea se adaugă resursele umane existente în cadrul unităților de învățământ, 
unităților de cult, organizațiilor non-guvernamentale, altor instituții culturale. 

 
1.3.3. Analiza sectorului local de industrii creative 
 
 Sectoarele culturale și creative sunt grupate pe subdomenii de activitate conform cadrului 
Raportului ESSnet Culture al Eurostat și adaptate modelului propus în studiul Cartea Albă pentru 
Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România, ediția 2016, unde 
aceste subdomenii sunt încadrate ca sectoare culturale și creative după cum urmează: biblioteci și 
arhive; patrimoniu cultural; meșteșuguri și artizanat; artele spectacolului; arhitectură; carte și presă; 
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arte vizuale; audiovizual și multimedia; publicitate; IT, software și jocuri electronice; cercetare - 
dezvoltare. 

Documentul Cartea Albă a Industriilor Culturale și Creative din România (2016), clasifică 

sectoarele creative ca fiind de trei tipuri: 

 Cultură și arte – sunt caracterizate de activități culturale și artistice non-industriale  

 Sectoare culturale – acestea au ca rezultat expresia culturală  

  Sectoare creative – sectoare orientate pe principiul funcționalității, dar au o dimensiune 
culturală  

  Sectoare transversale – se bazează pe creativitate și inovație, sunt orientate spre 
funcționalitate, dar sunt folosite în special ca suport pentru celelalte subsectoare  
Acestea reunesc 11 subdomenii, prezentate în continuare: (1) Biblioteci și arhive; (2) 

Patrimoniu cultural; (3) Meșteșuguri și artizanat; (4) Artele spectacolului; (5) Arhitectură; (6) Carte și 
presă; (7) Arte vizuale; (8) Audiovizual și multimedia; (9) Publicitate; (10) IT, software și jocuri 
electronice; (11) Cercetare-dezvoltare. 

Aceste sectoare sunt reprezentate de artiști independenți, societăți comerciale, organizații 
neguvernamentale și instituții publice. Pe site-urile de profil în Blaj sunt înscrise Asociația ”Grupul 
folcloric Obârșia”, Asociația ”Transilvania - Blaj”, Asociația ”Blaj 2020”, Asociația ”Centrul Cultural 
Jacques Maritain”, Asociația Centrul pentru UNESCO ”Horea Cucerzan”, Asociația Culturală 
”Enciclopedia Dacica”  Asociația Culturală ”Augustin Bunea”, Asociația Culturală ”Țara Târnavelor – 
Blaj” și Asociația ”Paradisul Transilvaniei – Blaj” s.a.  

La nivelul municipiului Blaj au fost identificați profesioniștii înregistrați în registrul comerțului 

care au ca obiect de activitate autorizat cel puțin unul dintre codurile CAEN specifice sectorului creativ. 

Astfel, putem observa că cele mai multe activități creative sunt în sectorul IT, software, urmat de 

sectorul carte și presă, arte vizuale, audiovizual și media, artele spectacolului, arhitectură, publicitate, 

artizanat și meșteșuguri.  

 
Tabel 30 Profesioniștii înregistrați în registrul comerțului care au ca obiect de activitate 

autorizat cel puțin unul dintre codurile CAEN specifice sectorului creativ 

Nr. 
crt. 

Sectoare culturale și 
creative 

Codul CAEN corespunzător Număr 
profesioniști 
care au CAEN 

autorizat 

1. Arhive și biblioteci 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor  1 

2. Carte și presă 1811 Tipărirea ziarelor  
1812 Alte activități de tipărire  
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire  
1814 Legătorie și servicii conexe  
1820 Reproducerea înregistrărilor  
5811 Activități de editare a cărților  
5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste 
de adrese și similare  
5813 Activități de editare a ziarelor  
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor  
5819 Alte activități de editare  
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine 
specializate  
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de 
papetărie, în magazine specializate  

64 

http://www.asociatii.net/alba/asociatie-asociatia-centrul-pentru-unesco-horea-cucerzan-cui33693280.html
http://www.asociatii.net/alba/asociatie-asociatia-culturala-enciclopedia-dacica-cui38435401.html
http://www.asociatii.net/alba/asociatie-asociatia-culturala-enciclopedia-dacica-cui38435401.html
http://www.asociatii.net/alba/asociatie-asociatia-culturala-augustin-bunea-cui25542570.html
http://www.asociatii.net/alba/asociatie-asociatia-culturala-tara-tarnavelor-blaj-cui15622826.html
http://www.asociatii.net/alba/asociatie-asociatia-culturala-tara-tarnavelor-blaj-cui15622826.html
http://www.asociatii.net/alba/asociatie-asociatia-paradisul-transilvaniei-blaj-cui34603766.html
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Nr. 
crt. 

Sectoare culturale și 
creative 

Codul CAEN corespunzător Număr 
profesioniști 
care au CAEN 

autorizat 

3. Arte vizuale (arte 
plastice, fotografie, 
design) 

7410 Activități de design specializat  
7420 Activități fotografice  
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, 
muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)  

49 

4. Artele spectacolului / 
Arte interpretative 
(muzică, dans, teatru, 
arte combinate și alte 
spectacole live)  

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)  
9001 Activități de interpretare artistică  
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică  
9003 Activități de creație artistică  
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole  

38 

5. Audiovizual și media 
(film, radio, 
televiziune, video, 
fonograme, opere 
multimedia, 
videograme)  

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici 
destinați înregistrărilor  
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor 
magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în 
magazine specializate  
5911 Activități de producție cinematografică, video și 
de programe de televiziune  
5912 Activități post-producție cinematografică, video 
și de programe de televiziune  
5913 Activități de distribuție a filmelor 
cinematografice, video și a programelor de televiziune  
5914 Proiecția de filme cinematografice  
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio si 
activități de editare muzicală  
6010 Activități de difuzare a programelor de radio  
6020 Activități de difuzare a programelor de 
televiziune  
6209 Alte Activități de servicii privind tehnologia 
informației  
6391 Activități ale agențiilor de știri  
7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, 
DVD-uri)  

46 

6. Software, IT, jocuri  5821 Activități de editare a jocurilor de calculator  
5829 Activități de editare a altor produse software  
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă  
6202 Activități de consultanță în tehnologia 
informației  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor 
web și activități conexe  
6312 Activități ale portalurilor web  

96 

7. Arhitectură 7111 Activități de arhitectură  27 

8. Publicitate 7311 Activități ale agențiilor de publicitate  
7312 Servicii de reprezentare media  

24 

9. Patrimoniu cultural 
(muzee, monumente 
istorice, situri 
arheologice, 
patrimoniu intangibil)  

9102 Activități ale muzeelor  
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și 
a altor obiective de interes turistic  
9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale 
rezervațiilor naturale  

0 
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Nr. 
crt. 

Sectoare culturale și 
creative 

Codul CAEN corespunzător Număr 
profesioniști 
care au CAEN 

autorizat 

10. Artizanat și 
meșteșuguri 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 
articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale 
împletite  
2313 Fabricarea articolelor din sticlă  
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz 
gospodăresc și ornamental  
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din 
metale și pietre prețioase  
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole 
similare  
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale  
3240 Jocuri și jucării  
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  

14 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba  
 

 Măsurile care vor ar trebui propuse pentru a susține capacitatea sectoarelor culturale și 
creative au un rol transversal, de susținere, raportat la restul axelor prioritare, contribuind astfel la 
realizarea obiectivelor aferente acestora: promovarea rolului culturii în contextul dezvoltării durabile, 
susținerea economiei creative, creșterea accesului la cultură, a diversității expresiilor culturale și 
integrării culturii românești în circuitul cultural internațional. Această axă abordează problematici 
legate de creșterea calității serviciilor oferite de administraţia publică în cultură şi a o mai bună 
funcționare a instituţiilor culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale, finanţarea publică a culturii, 
condiţia creatorului, utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării în cultură și formarea 
profesională în domeniu. 
 
 

1.4. Cererea/consumul cultural 
 

Numărul considerabil de reprezentații oferite publicului în ultimii patru ani, atât în aer liber cât 
și în săli de spectacole sau proiecte culturale alternative, au avut un nivel artistic la standarde foarte 
ridicate, ceea ce a atras o largă participare a publicului pasionat de un anumit gen  sau public amator, 
urmărindu-se totodată și dezvoltarea unui turism cultural în municipiul Blaj. 
 Numărul de cititori activi la Biblioteca municipală Blaj a scăzut în perioada 2014-2019, de la 
66000 persoane în anul 2014, la 3059 persoane în 2019. Această scădere cu 53,7% indică o diminuare 
considerabilă a dorinței de lectură din partea comunității blăjene. 
 În multe cazuri, așa cum reiese din răspunsurile la chestionarul aplicat pentru determinarea 
barometrului de consum cultural, lectura este înlocuită de vizionarea la TV sau pe internet a unor 
spectacole, filme, sau chiar cititul cărților în format electronic. Poate că, în acest sens, o digitalizare a 
unor titluri existente în biblioteca municipală și care ar putea fi accesate pe bază de abonament ar 
reprezenta o soluție. De altfel, problemele ridicate de carantinarea localităților și anularea 
evenimentelor față în față, din motive de pandemie, ar putea însemna oportunități pentru găsirea unor 
mijloace și metode care să înlocuiască sau să suplinească prezența fizică într-o bibliotecă, muzeu sau 
altfel de instituție de cultură. Tururile virtuale cu prezentarea unor titluri de interes ar putea fi o 
modalitate de promovare a bibliotecii municipale Blaj, la fel participarea online la diverse evenimente 
precum lansări de carte sau întâlniri cu scriitorii, concursuri de poezie etc. 



 
78 

 

 În perioada analizată (2014-2019), a variat relativ mult numărul vizitatorilor muzeului și al 
colecțiilor publice. Dacă în 2014 numărul acestor vizitatori se cifra la 2100 persoane, în 2019 era de 
2050 persoane, cu o scădere semnificativă (cu 11,1%) față de anul 2018, când s-au înregistrat 2305 
persoane. Cea mai mică rată a vizitatorilor a fost în 2016, cu 2,6% mai puțin ca în 2014 și cu 0,2% mai 
puțin față de anul 2019. 
 Interesul pentru municipiul Blaj a crescut în rândul turiștilor, al căror  număr a crescut de la 
4511 persoane în anul 2014, la 11392 turiști în anul 2019, ceea ce înseamnă o creștere de 2,5 ori. 
Maximul perioadei analizate a fost atins în anul 2018, când numărul de turiști a fost de 13294 persoane, 
de 3,1 ori mai mult decât în 2014 și cu 14,3% mai mult comparativ cu anul 2019. 
 Construirea Centrului național de informare turistică Blaj s-a realizat prin atragerea de fonduri 
europene nerambursabile. Centrul de informare este destinat dezvoltării turismului la Blaj dar şi 
promovării valorilor culturale, istorice şi tradiţiilor Blajului. 
 S-a analizat cererea/consumul cultural pe baza unui sondaj online, efectuat în perioada 
octombrie - decembrie 2020 și în care au fost vizați locuitori ai municipiului Blaj. La ancheta pe bază 
de chestionar au participat 52 respondenți, totalul răspunsurilor luate în analiză fiind 51. Totalul 
răspunsurilor reprezintă suma răspunsurilor selectate de participanți la o anume întrebare. Procentajul 
pentru fiecare opțiune s-a calculat divizând suma acelorași opțiuni la total răspunsuri. 
 Referitor la profilul respondentului, dintre cele 51 de persoane care au răspuns la întrebările 
din chestionar, 52,9% sunt bărbați și 47,1% sunt femei. 5,9% dinte respondenți se încadrează în 
categoria de vârstă 20-24 ani și tot 5,9% fac parte și din categoria 25-29 ani, respectiv 30-34 ani (au 
răspuns chestionarului câte 3 persoane din fiecare grupă de vârstă menționată).  Din categoria de 
vârstă 35-39 ani, 11 respondenți au participat online la sondaj (21,6%), 12 dintre respondenți aparțin 
grupei de vârstă 40-44 ani (23,5%), iar 10 respondenți sunt din grupa 45,49 ani (19,6%). Respondenții 
cu vârsta între 35 și 49 ani au reprezentat, de altfel, 60,8% din totalul celor care au răspuns la întrebările 
din sondaj. Un respondent s-a încadrat în categoria 50-54 ani (2%), 2 în categoria 55-59 ani (3,9%) și 
câte 3 în fiecare din categoriile 60-64 ani și 65ani și peste (fiecare grupă de vârstă având 5,9% dintre 
respondenți). 
 

 
Figura nr. 54 Ponderea respondenților pe grupe de vârstă 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 Referitor la nivelul studiilor absolvite, 43,1% sunt absolvenți de studii superioare, 29,4% dintre 
respondenți au studii post universitare, iar 5,9% au doctorat. Așadar, 78,4% dintre respondenți (40 
persoane din totalul de 51) au acceptat să-și exprime părerea cu privire la consumul cultural în 
municipiul Blaj. Acest lucru este de remarcat, în condițiile în care nivelul de pregătire ridicat este un 
indicator pentru interesul privind consumul cultural sistematic. Absolvenții de liceu reprezintă 6% 
dintre respondenți, cei cu studii postliceale 2,9%, 3,9% au absolvit o școală profesională și 2% au 
terminat 10 clase. 
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Figura nr. 55 Ponderea respondenților pe nivel de pregătire 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 La precizări legate de mediul de reședință am obținut 63 de răspunsuri, 58,7% dintre 
respondenți  (37 persoane) afirmând că locuiesc în mediul urban și 23,8% în mediul rural (15 persoane). 
11 persoane au precizat satul în care locuiesc, alegând una din variantele prezentate în chestionar. 
Astfel, 1 persoană locuiește în satul Spătac, 2 în Izvoarele, 3 în Flitești, 2 în Petrisat, 1 în Tiur și i în 
Deleni-Obârșia. S-a contorizat și un răspuns pentru Blaj, care în mod normal trebuie adăugat celor cu 
domiciliul în zona urbană propriu-zisă. În aceste condiții, s-a considerat că au fost date de fapt 53 de 
răspunsuri, 38 persoane din mediul urban (71,7%) și 15 în mediul rural aparținător municipiului Blaj 
(28,3%). Este important de remarcat interesul pentru sondaj și al persoanelor din mediul rural blăjean 
care, conform noilor tendințe sociale, a ales să locuiască în zona rurală dar care probabil muncește în 
urban. 
 În privința ocupației actuale, respondenții sunt în proporție mare angajați ai unor firme private 
(30 din cei 53 de respondenți, ceea ce reprezintă 56,6%) sau de stat (16 respondenți, adică 30,2%), 2 
sunt studenți, tot 2 sunt pensionari (3,8% fiecare categorie) și alți 2f ac parte dintr-o altă categorie de 
ocupații decât cele menționate în chestionar, iar o persoană este liber profesionist. Nu a răspuns 
chestionarului nici un elev și nici un șomer. 
 

 
Figura nr. 56 Ponderea respondenților după ocupația actuală 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  
 

 Tot pentru conturarea profilului respondenților s-a analizat și venitul lunar al acestora, la care 
s-au obținut 51 de răspunsuri. Puțin peste un sfert dintre respondenți (25.5%) au un venit lunar între 
3000 lei și 3999 lei, 21,6% câștigă între 2000 lei și 2999 lei. Este încurajator faptul că doar 3,9% au 
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declarat că nu au nici un venit, posibil să fie cei 2 studenți care au răspuns la chestionar, iar dintre 
respondenți nu este niciunul cu venit mai mic de 1000 lei/lună.  
 Comportamentul și așteptările respondenților sunt foarte diferite în raport cu vârsta și mediul 
din care aceștia provin, dar secvențierea după aceste criterii nu a constituit un element în analiza 
răspunsurilor la sondaj. 

 

 
Figura nr. 57 Ponderea respondenților după venitul lunar 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

  

Municipiul Blaj este recunoscut ca oraș cu o veche tradiție istorico-culturală. Respondenții au 

fost rugați să aleagă una din descrierile care cred ei că definește cel mai bine rolul municipiului Blaj în 

cultura românească. ”Orașul școlilor, locul de unde a răsărit soarele românilor” a fost aleasă de 51% 

dintre respondenți, urmată de ”Orașul de pe Câmpia libertății noastre” cu 39,2% , ”Orașul multietnic 

și multiconfesional binecuvântat de Papa Francisc” cu 5,9% și 3,9% au ales ”Mica Romă.” 

 Respondenții au fost rugați să aleagă un reper cultural (o instituţie, un eveniment, un 

monument, o zonă de arhitectură protejată, o personalitate culturală etc.), care reprezintă cel mai bine 

specificul municipiului Blaj. Din cei 51 de respondenți, 22 au ales Câmpia libertății (43%), Catedrala 

Greco-catolică a fost alegerea a 8 respondenți (15,7%), Palatul cultural de 6 respondenți (11,8%), Piața 

1848 a fost aleasă de 3 respondenți (5,9%), 2 respondenți au ales Teiul lui Eminescu (3,9%), 2 

respondenți au ales personalitatea Ioan Inochenție Micu Clain (3,9%) și câte unul a ales personalitatea 

lui Timotei Cipariu (2%), Muzeul de istorie ”Augustin Bunea” (2%), Crucea lui Avram Iancu(2%), Stejarul 

lui Avram Iancu(2%). 4 respondenți nu au dat nici un răspuns (7,8%). 

 Barometrul cultural pentru municipiul Blaj s-a bazat pe o serie de întrebări privind frecvența 

cu care respondenții au participat la activități culturale. În ultimele 12 luni, din cei 51 de respondenți, 

19 (37,3%) au declarat că nu au mers deloc la teatru, 14 (27,5%) au mers foarte rar, 2  (3,9%) au mers 

lunar, 13 (25,5%) au mers de 2-3 ori pe an, 1 (2%) a mers de 2-3 ori pe lună, 2 au mers săptămânal, iar 

2 (3,9%) au declarat că au mers de 2-3 ori pe săptămână. Pentru cei care au afirmat că au mers la teatru 

de 2-3 ori pe lună, săptămânal sau de 2-3 ori pe săptămână avem îndoieli cu privire la corectitudinea 

răspunsului, în condițiile în care spectacole de teatru au fost puține în Blaj, mai ales în contextul 

pandemiei. În plus, restricțiile de circulație în zone din țară, tot pe fondul stărilor de urgență, de alertă  

sau de carantină, au făcut puțin posibilă deplasarea pentru evenimente teatrale în afara Blajului, în 

condițiile în care, o bună perioadă din an, teatrele au fost închise. Evident însă, consumul cultural 

teatral a fost posibil în mediul online. La spectacole ale teatrului de păpuși, 37 respondenți (72,5%) au 

afirmat că nu au fost deloc, 13 (25,5%) au fost foarte rar, iar unul (2%) de 2-3 ori pe an.  
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 Referitor la vizitarea unui muzeu, 17 respondenți (33,3%) nu au fost deloc în ultimele 12 luni, 
22 respondenți (43,1%) au fost foarte rar, 10 persoane (19,6%)  au fost de 2-3 ori pe an, și câte o 
persoană a fost lunar sau de 2-3 ori pe lună (fiecare reprezentând 2%). 
 Dintre cei 51 de respondenți, 29,4% au declarat că nu au mers deloc la bibliotecă în ultimele 
12 luni, 45,1% că merg foarte rar, 17,6%^ merg de 2-3 ori pe an, iar câte 3,9% merg lunar sau de 2-3 
ori pe lună. 
 La spectacolele și activitățile desfășurate la Centrul cultural ”Iacob Mureșianu” și la Palatul 
cultural, 21,6% nu au mers deloc în ultimul an, 54,9% au mers foarte rar, 21,6% au mers de 2-3 ori pe 
an, iar 2% lunar. 
 Librăriile sunt locul unde cei care au participat la sondaj afirmă că merg mai des, după cum 
urmează : 2% zilnic, tot 2% de 2-3 ori pe săptămână, 5,9% săptămânal, 9,8% merg de 2-3 ori pe lună, 
23,5% merg lunar, 15,7% merg de 2-3 ori pe an, 27,5% trec foarte rar pragul unei librării, iar 13,7% 
niciodată.  
 Vizionarea filmelor la cinematograf a fost tot mai mult înlocuită cu cea a filmelor văzute acasă. 
29,4% dintre respondenți afirmă că în ultimele 12 luni nu au mers deloc la cinematograf, 39,2% au 
mers foarte rar, 23,5% au mers de2-3 ori pe an, 5,9% lunar, iar 2% de 2-3 ori pe lună. 
 Participarea la expoziții și vizitarea galeriilor de artă nu este în preferințele blăjenilor, în 
condițiile în care 37,3% dintre respondenți nu au fost deloc într-un astfel de spațiu expozițional în 
ultimele 12 luni, 43,1% au fost foarte rar, 17,9% au fost de 2-3 ori pe an, iar 2% susțin că au vizitat 
galerii de artă de 2-3 ori pe lună. 
 În schimb, interesul blăjenilor este mare când vine vorba de biserici și/sau catedrale. 7.8% 
dintre respondenți afirmă că au mers săptămânal, în ultimele 12 luni, în lăcașuri de cult. 19,6% merg 
de 2-3 ori pe lună, 13,7% merg lunar, 25,5% merg de 2-3 ori pe an, 29,4% merg foarte rar, iar 3,9% 
afirmă că nu au fost deloc în ultimul an într-o biserică sau catedrală. 
 În alte instituții de cultură în afara celor deja menționate, 7,8% afirmă că merg zilnic, 2% merg 
de 2-3 ori pe săptămână, 7,8% săptămânal, 19,6% lunar, 15,7% de 2-3 ori pe an, 29,4% merg foarte 
rar, iar 13,7% niciodată. 
 

 
Figura nr. 58 Ponderea respondenților după frecvența cu care participă la activități culturale 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  
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 La întrebarea referitoare la locul în care blăjenii își petrec cel mai adesea timpul liber, 19,6% 
afirmă că-l petrec acasă, 29,4% petrec timpul liber mai mult acasă și uneori în spații publice, 39,2% își 
împart timpul liber între casă și spațiile publice, 3,9% afirmă că preferă spațiile publice dar stau și acasă, 
iar 7,8% preferă doar spațiile publice. 
 

 
Figura nr. 59 Ponderea respondenților după locul în care își petrec cel mai mult timp liber 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 Referitor la frecvența cu care au participat respondenții la o serie de activități culturale în 
ultimele 12 luni, rezultatele sunt, după cum urmează: 
- la spectacole de divertisment/muzică: 64,7% au participat de câteva ori pe an sau mai rar, 15,7% nu 
au participat deloc, iar 3,9% au participat lunar; 
- la sărbători/ evenimente locale (de exemplu zilele oraşului/ comunei): 80,4% au participat de câteva 
ori pe an sau mai rar, 15,7% niciodată, iar 3,9% afirmă că participă lunar la un astfel de eveniment; 
- aţi mers în mall-uri (pentru cumpărături, jocuri, filme, restaurante etc.): 49% afirmă că merg de câteva 
ori pe an sau mai rar, 35,3% merg lunar, 7,8% merg săptămânal și tot 7,8% nu merg niciodată; 
- la discotecă/club: 56,9% afirmă cu nu au mers deloc în ultimele 12 luni, 35,3% au fost de câteva ori 
pe an sau mai rar, 5,9% merg lunar, iar 2% săptămânal;  
-  la restaurant/ bar/ pub/ cafenea (în altă parte în afară de mall): 43,1% afirmă că merg de câteva ori 
pe an sau mai rar, 25,5% merg lunar, 19,6% merg săptămânal, iar 7,8% nu merg niciodată; 
- pentru practicarea activităţilor sportive (fitness, jogging etc.): 33,3% afirmă că merg de câteva ori pe 
an sau mai rar, 25,5% merg lunar și tot 25,5% merg săptămânal, iar 15,7% nu merg niciodată; 
- ca spectator la competiţii sportive: 49% afirmă că merg de câteva ori pe an sau mai rar, 33,3% nu 
merg niciodată, 9,8% merg săptămânal, iar 7,8% lunar; 
- la plimbare prin parcuri, zone verzi: săptămânal 49%, lunar 25,5%, de câteva ori pe an sau mai rar 
23,5%, niciodată 2%. Nu avem date referitoare la frecvența desfășurării unei astfel de activități înainte 
de pandemie, dar cu siguranță socializarea limitată a determinat pe tot mai mulți oameni să prefere 
plimbările în parcuri și în aer liber, în locul evenimentelor cu mulți spectatori sau activităților în spații 
închise. 
- în excursii în afara localității: 37,3% afirmă că merg de câteva ori pe an sau mai rar, 33,3% merg lunar, 
19,6% merg săptămânal, iar 9,8% nu merg niciodată; 
- la biserică: 51% afirmă că merg de câteva ori pe an sau mai rar, 27,5% merg lunar, 11,8% nu merg 
niciodată, iar 9,8% afirmă că merg săptămânal; 
- la întâlniri cu rude sau prieteni: săptămânal 45,1%, lunar 33,3%, de câteva ori pe an sau mai rar 21,6%. 
Faptul că nici un respondent nu a afirmat că nu merge niciodată la rude sau prieteni demonstrează 
legăturile puternice de familie, mai ales într-o comunitate mai mică cum este Blajul. 
- aţi folosit radio-ul pentru a asculta muzică, ştiri sau emisiuni culturale: 80,4% au afirmat că fac acest 
lucru săptămânal, 9,8% lunar, 5,9% de câteva ori pe an sau mai rar și doar 3,9% niciodată; 
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- v-aţi uitat la televizor pentru a viziona ştiri, emisiuni, filme, seriale etc.: 82,4% au afirmat că fac acest 
lucru săptămânal, 7,8% lunar, tot 7,8% de câteva ori pe an sau mai rar și doar 2% niciodată; 
- aţi citit ziare pe format de hârtie: 47,1% au afirmat că fac acest lucru săptămânal, 27,5% de câteva ori 
pe an sau mai rar, 15,7% lunar, 5,9% și 9,8% niciodată; 
- aţi ascultat muzică: 86,3% au afirmat că fac acest lucru săptămânal, 9,8% de câteva ori pe an sau mai 
rar și 3,9% lunar. Nu există opțiunea ”niciodată”; din partea nici unui respondent, în plus este cel mai 
mare procent de răspunsuri cu opțiunea ”săptămânal”. 
- aţi citit cărţi (în general): 47,1% afirmă că au citit săptămânal cel puțin o carte, lucru îmbucurător 
pentru creșterea nivelului de cultură al comunității; 33,3% afirmă că citesc de câteva ori pe an sau mai 
rar, 17,6% spun că citesc lunar, iar 2% că nu citesc deloc.  
- aţi vizionat filme pe DVD/Blu-ray: 33,3% dintre cei 51 de respondenți afirmă că vizionează astfel de 
filme de 2-3 ori pe an sau mai rar, 25,5% săptămânal și tot 25,5% niciodată, iar 15,7% lunar; 
-  aţi citit reviste pe format de hârtie: 31,4% afirmă că citesc reviste săptămânal, 29,4% fac acest lucru 
de câteva ori pe an sau mai rar, 21,6% lunar și 17,6% niciodată;  
- aţi jucat jocuri pe calculator/ laptop sau consolă: 49% afirmă că nu practică deloc astfel de activități, 
fapt ce trebuie pus în legătură cu vârsta și ocupația respondenților; 23,5% afirmă că practică această 
activitate de câteva ori pe an sau mai rar, 19,6% săptămânal și 7,8% lunar; 
La întrebarea referitoare la frecvența cu care respondenții au utilizat internetul pentru diferite 
activităţi cu caracter cultural şi educaţional, răspunsurile trebuie analizate tot în contextual pandemiei, 
când activitatea de la școală/birou s-a mutat la domiciliu. Este unul dintre motivele pentru care: 
- 70,6% dintre respondenții afirmă că utilizează în fiecare zi acest mijloc de comunicare în rețelele de 
socializare, 15,7% de mai multe ori pe săptămână, 5,9% o dată pe săptămână, 2% de 1-3 ori pe lună, 
iar 5,9% niciodată; 
- cumpărarea de produse culturale: 35,3% afirmă că utilizează internetul pentru acest tip de achiziții 
mai rar de o dată pe lună, 19,6% o dată pe lună și tot 19,6% niciodată, 13,7% de mai multe ori pe 
săptămână, 7,8% în fiecare zi și 3,9% o dată pe săptămână; 
- citirea de presă online: 74,5% afirmă că fac acest lucru zilnic, 11,9% de mai multe ori pe săptămână, 
5,9% mai rar de o dată pe lună, 3,9% o dată pe săptămână și tot 3,9% niciodată; 
- pentru a asculta muzică sau radio on-line: 62,7% dintre respondenții afirmă că fac acest lucru zilnic, 
11,8% de mai multe ori pe săptămână, 9,8% niciodată, 7,8% o dată pe săptămână, 5,9% mai rar de o 
dată pe lună și 2% de 1-3 ori pe lună; 

 
Figura nr. 60 Ponderea respondenților după frecvența cu care participă la diverse activități culturale 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  
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-  pentru vizionarea de filme sau programe TV difuzate online: 35,3% afirmă că fac acest lucru zilnic, 
23,5% de mai multe ori pe săptămână, 13,7% niciodată, 11,8% de 1-3 ori pe lună, 9,8% o dată pe 
săptămână și 5,9% mai rar de o dată pe lună; 
- pentru citirea de cărți, manuale, articole etc.: 37,3% dintre respondenți afirmă că fac acest lucru zilnic, 
17,6% de mai multe ori pe săptămână și tot 17,6% mai rar de o dată pe lună, 13,7% niciodată, 7,8% o 
dată pe săptămână și 5,9% de 1-3 ori pe lună. Citirea cărților online este mai degrabă atributul tinerilor, 
persoanele vârstnice fiind mai degrabă adepte ale lecturii clasice, cu o carte în format fizic în mână. 
- pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale: 31,4% afirmă că fac zilnic acest 
lucru, 23,5% de mai multe ori pe săptămână, 21,6% mai rar de o dată pe lună, 9,8% o dată pe 
săptămână și tot 9,8% niciodată, iar 3,9% de 1-3 ori pe lună; 
- pentru vizionarea de conținuturi creative: 39,2% afirmă că fac acest lucru în fiecare zi, 21,6% mai rar 
de o dată pe lună, 17,6% de mai multe ori pe săptămână, 9,8% o dată pe săptămână și tot 9,8% 
niciodată, iar 2% de 1-3 ori pe lună; 
- pentru a urma cursuri sau tutoriale on-line: 23,5% afirmă că fac acest lucru în fiecare zi, 19,6% mai 
rar de o dată pe lună și tot 19,6% niciodată, 17,6% de mai multe ori pe săptămână, 9,8% o dată pe 
săptămână și tot 9,8% de 1-3 ori pe lună; 
- pentru citirea sau vizionarea de bloguri / video-bloguri culturale: 23,5% afirmă că nu fac niciodată 
acest lucru, 21,6% de mai multe ori pe săptămână, 19,6% în fiecare zi, 17,6% mai rar de o dată pe lună, 
9,8% de 1-3 ori pe lună și 7,8% o dată pe săptămână;  
- pentru vizitarea site-urilor unor muzee, biblioteci sau alte site-uri specializate pentru a-și îmbunătăți 
cunoștințele: 27,5% fac acest lucru mai rar de o dată pe lună, 25,5% afirmă că nu fac acest lucru 
niciodată, 17,6% de 1-3 ori pe lună, 13,7% de mai multe ori pe săptămână, 9,8% zilnic și 5,9% o dată 
pe săptămână; 
- pentru biblioteca online: 35,5% afirmă că nu fac niciodată acest lucru, 25,5% fac acest lucru mai rar 
de o dată pe lună, 13,7% de 1-3 ori pe lună, 11,8% de mai multe ori pe săptămână, 9,8% zilnic și 3,9% 
o dată pe săptămână; 
 

 
Figura nr. 61 Ponderea după frecvența cu care respondenții au utilizat internetul pentru diferite 

activităţi cu caracter cultural şi educaţional 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  
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Referitor la frecvența cu care respondenții au afirmat că participă, în calitate de spectatori, la 
o activitate culturală, cel mai adesea răspunsul a fost ”de câteva ori pe an sau mai rar”. Având în vedere 
că activitățile culturale cu public nu sunt foarte numeroase în Blaj, frecvența lor fiind de 1-2 lună sau 
mai rar, alegerea respondenților este justificată. De consemnat că la variatele de răspuns pentru 
această întrebare, nici un respondent nu a afirmat că frecventează săptămânal vreuna din formele de 
spectacol propuse. 
- ca spectator la spectacole de teatru: 68,6% dintre respondenți au afirmat că participă de câteva ori 
pe an sau mai rar, 25,5% niciodată, 5,9% lunar. Aceste răspunsuri sunt oarecum în contradicție cu cele 
date la prima întrebare a chestionarului. Considerăm însă că acestea sunt mai aproape de realitate. 
- ca spectator la spectacole de dans: 52,9% participă de câteva ori pe an sau mai rar, 43,1% niciodată, 
iar 3,9% lunar; 
- la spectacole de muzică populară: 52,9% afirmă că participă de câteva ori pe an sau mai rar, 41,2% 
niciodată, iar 3,9% lunar; 
- la spectacole de muzică pop: 49% afirmă că nu au participat niciodată, 47,1% afirmă că participă de 
câteva ori pe an sau mai rar, iar 3,9% lunar; 
- la spectacole de muzică rock: 54,9% afirmă că nu au participat niciodată, 41,2% afirmă că participă 
de câteva ori pe an sau mai rar, iar 3,9% lunar; 
- la spectacole de jazz/blues: 58,8% afirmă că nu au participat niciodată, 39,2% afirmă că participă de 
câteva ori pe an sau mai rar, iar 2% lunar; 
- la spectacole de muzică clasică/simfonică: 58,8% participă de câteva ori pe an sau mai rar, 39,2% 
niciodată, iar 2% lunar; 
- la evenimente cu caracter festiv organizate de autoritățile publice locale: 76,5% participă de câteva 
ori pe an sau mai rar, 17,6% niciodată, iar 5,9% lunar; 
- la evenimente comemorative: 58,8% participă de câteva ori pe an sau mai rar, 37,3% niciodată, iar 
3,9% lunar; 
- la evenimente cultural-educative (de tipul lansări de carte, ateliere de sculptură): 64,7% participă de 
câteva ori pe an sau mai rar, 35,3% niciodată; 
- la spectacole de varietăți: 54,9% participă de câteva ori pe an sau mai rar, 43,1% niciodată, iar 2% 
lunar; 
 

 
Figura nr. 62 Ponderea respondenților după frecvența cu care participă la diverse tipuri de spectacole 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Săptămânal Lunar De câteva ori pe an sau mai rar Niciodată



 
86 

 

 
- la spectacole de stand-up comedy: 47,1% participă de câteva ori pe an sau mai rar, tot 47,1% nu 
participă niciodată, iar 5,9% lunar; 
- la alte evenimente culturale, în afara celor deja enumerate: 72,5% participă de câteva ori pe an sau 
mai rar, 21,6% niciodată, iar 5,9% lunar. 
 La întrebarea referitoare la spațiul preferat de desfășurare a spectacolelor la care participă, 
respondenții au ales sala de spectacole în proporție de 37,3%, în aer liber 35,3%, iar 2% preferă 
cafeneaua/barul. 
 

 
Figura nr. 63 Ponderea respondenților după preferința privind spațiul de desfășurare a spectacolelor 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 La întrebarea privind părerea respondenților cu privire la posibilitatea extinderii scenei 
culturale în spații neconvenționale, cei mai mulți consideră că restaurantele, cafenelele, centrele 
comerciale, parcurile, strada, cartierele sunt alternative destul de potrivite pentru desfășurarea unui 
spectacol la care ar participa. Cea mai mică pondere au avut-o răspunsurile care consider că nu este 
indicat, deloc, ca spectacolele să fie în spații neconvenționale. Excepție a făcut spațiul oferit de parcuri, 
unde ponderea cea mai mica au avut-o răspunsurile ”în mică măsură” (3,9%), iar cea mai mare 
răspunsurile ”în mare măsură” (52,9%).  
 

 
Figura nr. 64  Ponderea respondenților după preferința privind posibilitatea extinderii scenei 

culturale în spații neconvenționale 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului 
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 La întrebarea referitoare la păreri legate de prețul biletelor, pe tipuri de spectacole, 
răspunsurile cele mai numeroase sunt pentru opțiunea ”nu știu”, urmat de cel ”potrivite”: la 
cinematograf, 49% nu știu, 35,3% consider potrivit prețul biletelor; la expoziții, 39,2% nu știu, 33,3% 
consider prețul potrivit; la muzeu 41,2% nu știu, 27,5% consideră prețul biletelor ca fiind potrivit; la 
obiective culturale, 41,2% nu știu, 29,6% le consideră ca având preț potrivit la biletelor; la spectacolele 
de la casele de cultură/palatul cultural/centrul cultural, 43,1% nu știu și 33,3% consideră că biletele au 
un preț potrivit. Excepție face prețul biletelor la teatru și al celor pentru spectacole de muzică, unde 
ponderea celor două răspunsuri menționate ca majoritare se inversează:  pentru teatru, 45,1% 
consideră potrivit prețul biletelor și 39,2% nu știu; la spectacole de muzică 43,1% consideră că un bilet 
are prețul potrivit, iar 35,3% nu știu.  
 
 

 
Figura nr. 65 Ponderea respondenților după păreri legate de prețul biletelor la spectacole, 

manifestări și obiective culturale 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului 

  
 

Referitor la întrebarea privind gradul de satisfacție al respondenților privind oferta culturală a 
municipiului Blaj, cei mai mulți respondenți s-au declarat oarecum mulțumiți (37,3%), urmați de cei 
nemulțumiți (31,4%) și de cei mulțumiți (21,6%).  
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Figura nr.  66 Ponderea respondenților după gradul de satisfacție privind oferta culturală din Blaj 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

  
 Este îmbucurător totuși că cei foarte mulțumiți (5,9%) sunt ceva mai mulți decât cei foarte 
nemulțumiți (3,9%). Este clar că oferta culturală nu este satisfăcătoare, că așteptările blăjenilor sunt 
mai mari și că instituțiile abilitate au multe de făcut pentru a crește gradul de satisfacție al 
concetățenilor lor privind oferta culturală în municipiul Blaj. 
 De altfel, cei mai mulți dintre respondenți nu sunt mulțumiți nici de infrastructura culturală a 
orașului, care în opinia lor este insuficient dezvoltată. 
 

 
Figura nr. 67 Ponderea respondenților după gradul de satisfacție privind infrastructura 

 culturală din Blaj 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 Respondenții consideră, în proporție mare (60,8%), că oferta culturală a Blajului nu răspunde 
nevoilor și așteptărilor comunității. 
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Figura nr. 68 Ponderea respondenților după gradul de satisfacție privind oferta culturală din Blaj 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 La întrebarea privind sursele de informare cu privire la evenimentele culturale din municipiul 
Blaj, cei mai mulți respondenți au afirmat că se informează de pe internet (26,7%), dar și din mass – 
media (23,7%) și cu ajutorul afișelor bannere-lor (21,5%). 16,3% dintre respondenți se informează de 
la prieteni sau cunoștințe, 6,7% din broșuri și flyere, iar 5,2% direct, la fața locului. Varianta de 
informare din reviste de evenimente culturale nu a fost aleasă de nici un respondent, răspuns justificat 
și de numărul foarte mic al celor care au afirmat că citesc reviste de cultură. 
 

 
Figura nr. 69 Ponderea respondenților după sursa de informare privind oferta culturală din Blaj 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  
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că ea este cunoscută în mare măsură), cel mult regional (43,1% dintre respondenți consideră că oferta 
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culturală blăjeană este în mică măsură cunoscută, iar 31,4% o consideră cunoscută într-o măsură 
potrivită). 
 

 
Figura nr. 70 Ponderea respondenților după zonarea gradului de cunoaștere 

 a ofertei culturale din Blaj 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 Respondenții au fost rugați să compare oferta culturală blăjeană din ultimul an comparativ cu 
anul precedent. 37,3% dintre aceștia sunt de părere că oferta culturală a scăzut ușor și tot 37,3% susțin 
că ea a scăzut foarte mult. Având în vedere că acest an nu a fost unul obișnuit și că instituțiile de cultură 
au fost puternic afectate de pandemie, este interesant de văzut dacă această opinie se va menține și 
în viitor. 
 

 
Figura nr. 71 Ponderea respondenților după compararea ofertei culturale din Blaj 

 din anul acesta față de anul precedent 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 Referitor la întrebarea prind aspectele care i-ar determina pe respondenți să participe mai des 
la spectacole, cei mai mulți (19,6%) au afirmat că mai mult timp liber le-ar permite acest lucru, 12,2% 
și-ar dori o mai bună promovare a spectacolelor, 10,8% ar dori să cunoască programul de spectacole 
pe termen lung (2-3 luni în avans), 9,5% ar dori o diversificare a tipului de spectacole (spectacole cu 
caracter interdisciplinar - teatru, dans, muzică), 8,8% merg la spectacole datorită renumelui artiștilor 
și tot 8,8% și-ar dori programarea spectacolelor la ore accesibile, iar 8,1% ar prefera ca desfășurarea 
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spectacolelor să fie în spații neconvenționale . 6,1% au afirmat că ar merge mai des la spectacole dacă 
ar exista oferte de bilete promoționale (abonament redus), 5,4% și-ar dori îmbunătățirea calității 
informațiilor despre spectacole și tot 5,4% ar vrea diversificarea modalităților de achiziționare a 
biletelor. Cele mai puține răspunsuri se referă la existența unei cafenele/ ceainării/magazin cu 
suveniruri în incinta instituției de spectacol (2,7%), facilități de parcare (2%) și să fie redeschis 
cinematograful (0,7%). 
 

 
Figura nr. 72 Ponderea respondenților privind aspectele care i-ar determina  

să participe mai des la spectacole 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 De aceste lucruri ar trebui să țină seama factorii de decizie în activitatea culturală a 
municipiului Blaj, mai ales în contextul în care peste jumătate dintre respondenți (52,9%) afirmă că 
pentru ei cultural are importanță foarte mare, iar 31,4% acordă importanță mare culturii.  
 

 
Figura nr. 73 Ponderea privind importanța culturii în viața comunității blăjene 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  
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 La întrebarea referitoare la participarea respondenților sau a membrilor familiilor acestora la 
cursuri culturale într-un cadru organizat, varianta cel mai frecvent aleasă a fost ”niciodată”: 62,7% nu 
participă (ei sau membrii familiilor lor) la cursuri de dans (balet/modern/popular/altele), 64,7% nu 
participă la cursuri de muzică, 70,6% nu participă la cursuri de desen/pictură, 66,7% la cursuri literare, 
52,9% nu participă la alte tipuri de cursuri în afara celor menționate deja. Rar participă 15,7% la cursuri 
de dans, 19,6% la cursuri de muzică, 13,7% la cursuri de desen/pictură, 19,6% la cursuri literare și 23,5% 
la alte tipuri de cursuri. Aceste răspunsuri nu sunt în totalitate definitorii pentru comunitatea blăjeană, 
în condițiile în care fișele de interviu pentru instituțiile de cultură și liceele din municipiul Blaj arată 
existența unor cercuri de creație literară și artistică, Poate însă că ar trebui mai bine promovate aceste 
activități, astfel încât ele să capete cu adevărat locul meritat în viața culturală a Blajului. 

 
Figura nr. 74 Ponderea privind participarea respondenților sau a membrilor familiilor  

acestora la cursuri culturale într-un cadru organizat 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 Cât privește situația în care respondenții au realizat sau au încercat să realizeze ei înșiși creații 
de ordin cultural, răspunsurile au arătat că peste jumătate dintre cei care au participat la sondaj nu au 
făcut niciodată acest lucru (59,3%). 13,6% dintre respondenți au scris articole de presă, 8,5% au scris 
versuri și 5,1% proză, 6,8% au pictat, iar 3,4% au realizat cântece și tot 3,4% sunt implicați în arhitectura 
urbană. 

 
Figura nr. 75 Ponderea privind elaborarea de către respondenți a unor creații cultural-artistice 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului 
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 Turismul cultural este, în accepția unei majorități covârșitoare (90,2%) dintre respondenți, o 
reală oportunitate pentru dezvoltarea economică a municipiului Blaj. În contextul economiei circulare, 
activitatea permite utilizarea tuturor surselor și resurselor economice pentru valorificarea superioară 
a potențialului cultural al Blajului. Turismul cultural deschide noi perspective de dezvoltare durabilă, 
fiind un catalizator pentru creșterea dinamicii de transformare a Blajului într-un punct de referință 
pentru Transilvania și pentru întreaga țară. 

   

  
Figura nr. 76 Ponderea privind rolul turismului cultural ca oportunitate 

 de dezvoltare economică a Blajului 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 Având în vedere că, aproape unanim de acord, respondenții au considerat că turismul cultural 
este o oportunitate pentru dezvoltarea economică a municipiului Blaj, răspunsurile privind măsura în 
care ar trebui realizate aspecte de interes turistic au relevat faptul că: 70,6% consideră importantă 
restaurarea clădirilor, 52,9% consideră utilă existența unor puncte de informare turistică (există un 
centru de informare turistică, dar despre activitatea lui fie nu sunt cunoscute prea multe lucruri, fie nu 
sunt suficient promovate astfel de date), existența unor servicii turistice de calitate (84,3%) și 
promovarea orașului ca destinație turistică (84,3%). 
 

 
Figura nr. 77 Ponderea privind rolul turismului cultural ca oportunitate 

 de dezvoltare economică a Blajului 
Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  
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 Referitor la nevoile sectorului cultural local, respondenții au identificat dezvoltarea 
infrastructurii (38,3%), achiziționarea de echipamente de practică culturală (30,9%), înființarea de 
ansambluri/trupe care să evolueze pe plan local și național (28,7%) și altele (2%) precum crearea unui 
circuit turistic împreună cu alte localități: Alba Iulia, Sighișoara, Turda. 
 

   

 
Figura nr. 78  Ponderea nevoilor pentru dezvoltarea turismului cultural din Blaj 

Sursa: analiza rezultatelor chestionarului  

 
 
1.5. Sectorul cultural și cel turistic 

 
 Turismul este un instrument important pentru consolidarea imaginii unei destinații, 
proiectarea valorilor naționale și promovarea atracțiilor la nivel regional fiind rezultatul a secole de 
schimburi culturale, diversitate lingvistică și creativitate.  
 Dezvoltarea turismului cultural și dezvoltarea culturală și economică trebuie să se bazeze pe 
un dialog între culturile urbane și cele rurale. Rutele culturale sunt instrumente menite să crească 
cunoașterea și gradul de conștientizare al comunității asupra dialogului multicultural și patrimoniului 
comun, precum și turismul cultural și social.  
 Patrimoniul trebuie considerat un element într-un proces dinamic de existență care își schimbă 
sensul și semnificația în conformitate cu oamenii care trăiesc în acele locuri, în diferite perioade 
istorice, precum și fondul cultural de vizitatori. Itinerariile culturale permit redescoperirea patrimoniul 
cultural și permite munca de implicare și conștientizare a populației locale privind crearea de politici 
pentru a proteja și a gestiona în mod durabil patrimoniul lor. Activitățile umane sunt conectate cu 
evoluția și schimbarea mediului de viață, precum și cu cea a patrimoniului. 
 Patrimoniului cultural ar putea fi perceput atât ca o resursă economică directă (de exemplu 
pentru turism), sau ca sursă indirectă de bunăstare pentru comunitatea: este o resursă relațională în 
cadrul ecosistemului cultural. În acest sens, patrimoniul cultural nu poate fi înțeles exclusiv ca un 
instrument pentru producerea de profit ci ca un catalizator pentru construirea unei relații puternice 
între comunitatea locală și un patrimoniu și identitate comună.  
 Posibilitățile de cazare în Blaj sunt reprezentate de un hotel, pensiuni turistice și agroturistice. 
Din cele șapte structuri de primire cu funcțiuni de cazare turistică existente la nivelul anului 2020, unul 
este hotel, cinci sunt pensiuni turistice și una este pensiune agroturistică. Numărul acestor structuri de 
cazare a crescut de la 3 în anul 2014, la 5 în perioada 2015-2018 și apoi 6 în 2019. Comparativ cu anul 
2014, creșterea în 2020 este de 2,3 ori.  
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 Capacitatea de cazare turistică indică o creștere a numărului de locuri pentru perioada 2014-
2020 de 2,1 ori. Dacă în 2014 erau 86 locuri de cazare, din care 40 în hotel, 38 în pensiuni turistice și 8 
în agropensiuni, numărul locurilor de cazare din pensiunile turistice a crescut de 2,2 ori în 2015 față de 
2014, de 3,26 ori în 2017 față de 2014, atingând maximul în 2018, cu 137 locuri (creștere de 3,6 ori față 
de anul 2014).  
 Numărul de sosiri turistice a crescut în perioada analizată, de la 4511 persoane în 2014, la 
11392 persoane în 2019, așadar o creștere de 2,53 ori. Vârful de sosiri a fost în 2018, când hotelul a 
înregistrat un număr de sosiri turistice de 1,27 ori mai mult față de anul 2014, iar pensiunile turistice î 
creștere de 5,1 ori mai mare pentru același interval de timp. 
 Numărul de înnoptări în hotel a crescut de 1,48 ori din 2014 în 2017 , după care a scăzut cu 
41% în 2019 față de anul 2017 și cu 13% în 2019 față de anul 2014. În schimb, numărul de înnoptări în 
pensiunile turistice a crescut de 2,5 ori în 2019 față de 2014, vârful fiind în 2018, cu o creștere de 2,7 
ori față de 2014. 
 

 
Figura nr. 79  Dinamica sosirilor și înnoptărilor turistice la Blaj în perioada 2014-2019 

Sursa: insse.ro, baza de date Tempo online 

 
 O bună promovare a patrimoniului cultural blăjean prin turism o reprezintă itinerariile 
culturale, ce servesc drept canale pentru dialog intercultural și oferă o mai bună înțelegere a istoriei, 
prin schimburile transfrontaliere de oameni, idei și culturi. Ele sunt un model de cooperare culturală 
comunitară, oferind lecții importante despre identitate și cetățenie printr-o experiență participativă a 
culturii. Ele permit asigurarea accesului la cultură ca un drept fundamental.  
 Fiecare itinerariu cultural îmbină patrimoniul material și imaterial, ilustrând schimburile, 
culturile și tradițiile care au modelat zona de-a lungul mileniilor. Itinerariul cultural promovează un 
patrimoniu cultural-educativ și cooperarea turistică ce vizează dezvoltarea și promovarea unui traseu 
istoric, unui concept cultural, personalitate sau fenomen de o importanță regional sau națională cu 
semnificație pentru înțelegerea și respectarea valorilor europene comune. 
 Itinerariile culturale sunt un element important al strategiei turismului european, în special 
pentru turismul cultural - turism care este durabil, etic și social, pentru că se construiește pe cunoștințe 
locale, abilități și patrimoniu, care prezintă o destinație pentru experiența culturală de calitate. 
Itinerariile culturale sunt inseparabile de turism, care oferă posibilitatea unei călătorii fizice și spațiale 
prin zone de interes. Patrimoniul cultural reprezintă o bază pentru dezvoltarea dialogului, cooperării, 
dezbaterii democratice și participării, precum și a deschiderii între culturi.  
  Cultura este percepută ca un univers de simboluri, spații de construcție, locuri și civilizații. De 
un interes special pentru itinerariile și circuitele culturale sunt studiile privind peisajele culturale și 
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relevanța lor în construcția acoperirii teritoriale a sistemelor locale, în care cultura este unul dintre 
elementele esențiale. Simbolurile sunt primele elemente în construcția proceselor de identitate și 
identificare a comunităților cu propriile teritorii. Reperele materiale și imateriale teritoriale (un 
monument, un eveniment tradițional, literatura sau arhitectura și, în final, orice fel de expresie umană 
sau patrimoniu istoric), contribuie la crearea unui set de valori comune. Studii succesive efectuate de 
experți în mediul urban și sociologi au demonstrat că există o legătură directă între patrimoniul 
cultural, simbolurile prin care își exprimă valorile, modul în care procesul dinamic de identitate 
culturală se dezvoltă și calitatea percepută a vieții comunității. Îmbunătățirea cunoștințelor de istorie 
locală și de patrimoniu comun ajută la conservarea și protecția patrimoniului cultural, susține un 
comportament social pozitiv și încurajează adoptarea unor forme inovatoare de guvernare socială. O 
identitate locală comună și împărtășită (de asemenea, în termeni de valori sociale și / sau bunuri 
comune culturale) este o resursă culturală non-reproductibilă, care ar putea atrage vizitatori și un grup 
țintă specific de turiști.  

Atitudinea pozitivă a comunității datorită identificării puternice cu brandul este un avantaj 
suplimentar pentru acest tip de promovare. În același mod, procesul de identificare a tuturor părților 
interesate care locuiesc de-a lungul unui itinerariu cultural) este un avantaj competitiv pentru 
dezvoltarea locală a sistemelor teritoriale.  
 Tururile tematice se concentreze pe obiective care fac parte organic din spațiul geografic, 
marcând unicitatea și individualitatea care aparține teritoriul și legând situri cu elemente similare. 
Această categorie deschide ușa unui nou model de patrimoniu. Conceptul de cale culturală, complexă 
și multidimensională, introduce și reprezintă o contribuție calitativă la conceptul de patrimoniu și 
conservarea acestuia. Din punct de vedere geografic, un itinerar cultural poate fi exprimat pe o axă 
spațială ca o reprezentare a continuității (bazată pe dinamica mișcării și pe conceptul de schimb 
mutual), precum și pe o axă temporală în care gradul de autenticitate, măsura și densitatea 
elementelor tangibile și a activelor imateriale diferă fizic în fiecare loc.  
 Primul utilizator al rețelelor fizice ale itinerariilor culturale este turistului; el este inițiatorul 
dinamicii economice ale dezvoltării teritoriale. Așa-numitele coridoare culturale dau teritoriilor noi 
perspective de dezvoltare a turismului cultural, crescând numărului și calitatea posibilelor experiențe 
turistice de-a lungul traseului. Toți vizitatorii au așteptări comune: să descopere și să simtă identitatea 
unui teritoriu construit pe o imagine, un subiect, o istorie, un mit, etc. Integrarea crescândă a culturii 
ca element-cheie al consumului turistic este o noutate în sine, dar pentru mulți autori, este nașterea 
unui nou tip de turism, în căutare de experiențe și emoții. În acest context, este clar că itinerariile 
culturale vor deveni o formă de turism cultural, apărute din noile cerințe ale turistului postmodern, 
oferind conexiuni între diferite resurse și acces la un nivel mai complet și mai înalt de experiență. 
Resurselor culturale vizitate sunt o parte a proceselor de construcție a identității consumatorilor înșiși. 
Experiența unui loc este, prin urmare, în centrul itinerariilor culturale, care devin un nou spațiu pentru 
descoperire și un instrument inovativ pe care ținuturile îl pot folosi pentru a da un plus de valoare în 
sectoarele sociale, culturale și economice . Itinerariile culturale completează și integrează aspecte ale 
patrimoniului material și imaterial (experiențiale și emoționale) ale produsului turistic. 
 Rutele culturale și patrimoniul pe care acestea îl cuprind sunt parte a memoriei și moștenirii 
unei comunități: ca și în alte tipuri de patrimoniu, itinerariile culturale joacă un rol important la nivel 
teritorial. Rutele culturale în sine, precum și elementele lor sunt de multe ori obiective turistice pentru 
ținuturi, ceea ce le face ușor de recunoscut pentru toți, devenind parte a identităților teritoriale și 
culturale. Ele oferă o resursă în dezvoltarea proiectelor locale în toate siturile implicate și oferă sprijin 
pentru a crea și stimula o rețea coerentă pentru părțile interesate. Există câteva domenii prioritare de 
acțiune care trebuie să fie luate în considerare în dezvoltarea unui proiect de tip itinerariu cultural: 
definirea unei teme, identificarea elementelor de patrimoniu, coordonarea acțiunilor comune ale 
actorilor socio-economici interesați și creșterea vizibilității.  Tema trebuie să permită dezvoltarea unor 
inițiative și proiecte inovatoare în domeniul turismului cultural și dezvoltării culturale durabile, trebuie 
să se preteze la dezvoltarea de produse turistice în parteneriat cu agențiile de turism și operatorii care 
vizează diferite tipuri de public, inclusiv grupuri școlare. 
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 Politicile de patrimoniu trebuie să fie adaptate la nevoile societății, progresului uman și al 
calității vieții. Modalitatea în care potenţialul de turism cultural al fiecărei zone este valorificat eficient 
se reflectă într-un indicator ce măsoară optimul de folosire prin turism al obiectivelor de patrimoniu. 
Acest indicator a fost realizat la nivel de regiuni de dezvoltare ale României și are la bază raportarea 
activităţii turistice la numărul de obiective de patrimoniu în fiecare regiune. Activitatea turistică a fost 
construită prin calcularea unui scor pentru fiecare regiune, pe baza următoarelor variabile: structurile 
de primire turistică cu funcțiune de cazare, capacitate şi activitate de cazare, număr vizitatori, număr 
sosiri turistice. Valoarea ridicată indică folosirea intensivă a obiectivelor de patrimoniu pentru activităţi 
de turism. Motivul pentru care patrimoniul natural și cultural este atât de apreciat, este unicitatea. 
Dacă în ceea ce privește patrimoniul natural pare de înțeles că fiecare loc din lume este unic, la 
patrimoniul cultural lucrurile nu sunt la fel de evidente. 
 
 

1.6. Finanțarea activităților culturale de la nivel local în ultimii 5 ani 
 
 În cursul anului 2019, Palatul Cultural, în calitate de organizator sau în parteneriat a găzduit o 
serie de activităţi cultural-artistice dintre cele mai diverse, care au avut un puternic ecou  resimţit la 
nivel local, regional şi naţional. Manifestările culturale au beneficiat de o alocare bugetară de 32400 
lei. 
 Tot pe parcursul anului 2019, la Palatul Cultural s-au desfăşurat şi două conferinţe ale 
medicilor, manifestări culturale ale Astrei Blăjene, activităţi cultural-artistice ale şcolilor din municipiu. 
Totalul  de alocare bugetară s-a ridicat la 4 935 703  lei și 7 492 euro, respectiv un total general de 5 
003 316 lei, din care 92,6% au fost locați celui mai important eveniment cu ecou național și 
internațional, vizita la Blaj a Sanctităţii Sale Papa Francisc. 
  

 
Figura nr. 80 Fonduri alocate de UAT Blaj pentru finanțarea activităților culturale 

 din perioada 2017-2019 
Sursa: Primăria Blaj, date interne 

 

 Din analiza calendarului privind activităților culturale ale municipiului Blaj din perioada 2017- 
2019, rezultă că Primăria Blaj și Consiliul Local au asigurat fonduri necesare organizării și desfășurării 
acțiunilor sau a manifestărilor culturale astfel: 452800 lei în anul 2017, 591400 lei în anul 2018 și 
2951300 lei și 7492 euro pentru activitățile din anul 2019, mai puțin pentru vizita la Blaj a Sanctității 
Sale, Papa Francisc, acțiune căreia i-a fost alocat fondul de 4.635.203 lei. Importanța culturii pentru 
administrația locală blăjeană rezidă din creșterea, de la un an la altul, a sumelor disponibilizate pentru 
finanțarea activităților culturale. 
 Instituțiile publice de spectacole și concerte, muzeele, biblioteca trebuie să îşi menţină rolul 
de instituţii accesibile unui număr din ce în ce mai mare de cetăţeni, indiferent de poziţia socială sau 
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de apartenenţa etnică a acestora. Autoritățile locale au rolul de a încuraja accesul la valorile din 
patrimoniul cultural local în vederea conştientizării apartenenţei la un spaţiu cultural comun.  
 În ceea ce privește finanțările din fonduri europene au fost identificate următoarele proiecte: 
 

Tabel 31 Proiecte derulate în municipiul Blaj și finanțate din fonduri europene 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar Valoare Sursa de 
finanțare 

Stadiu proiect 

1. „Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii populaţiei în 
Municipiul Blaj” 
- construirea şi dotarea cu 
echipamente a unei 
biblioteci municipale 

U.A.T. 
Municipiul Blaj 

28,7 milioane 
de lei 

POR 2014-2020 
 

In 
implementare 

2. Human Rights and 
Citizenship 

Școala 
Gimnazială 

„Toma Cocișiu” 

25.368 euro Erasmus+ Finalizat 
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CAPITOLUL II. ANALIZA SWOT ȘI PESTLE 
În acest capitol sunt prezentate analizele SWOT și PESTLE, instrumente care au rolul de a reflecta 
sintetic o radiografie a realității culturale blăjene și de a facilita planificarea strategică în activitatea 
culturală a municipiului Blaj. 
 

2.1. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Favorabilitatea poziției geografice a Blajului, în 
apropierea centrelor universitare mari din 
Transilvania (Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Sibiu, 
Alba-Iulia); 
2. Prezența în Blaj a unui mare număr de licee și 
a unui public tânăr, consumator de cultură; 
3.Existența unui valoros patrimoniu cultural 
material, dar mai ales imaterial, care a marcat 
istoria limbii și literaturii române;  
4.Prezența ”Câmpiei Libertății”, spațiu 
emblematic cu valoare națională; 
5.Infrastructură culturală nouă, cu dotări 
moderne (Palatul Cultural renovat); 
6.Pionieratul Blajului în teatrul românesc, știut 
fiind că la Blaj s-au organizat primele spectacole 
de teatru din țară în 1761, promovate apoi în 
sate de către Comedia Ambulatoria; 
7. Mediu multicultural și intercultural; 
8. Societate multietnică și multiconfesională; 
9. Oraș al personalităților culturale; 
10.Oraș al primei grădini botanice din lume 
dezvoltată pe lângă o școală; 
11.Evenimente de calitate organizate; 
12.Creșterea interesului pentru educația 
artistică; 
13.Diversitate de evenimente culturale; 
14.Public receptiv, interesat;  
15.Prezența unui spirit colaborativ crescut; 
16.Convingerea comunității că turismul cultural 
este o oportunitate pentru dezvoltarea social-
economică a municipiului; 
17.Digitalizarea inventarului de obiecte al 
muzeului; 
18. Existența unui patrimoniu cultural valoros; 
19.Existența Sanctuarului de la Cărbunari-Blaj, 
loc de pelerinaj; Bisericuța de la Cărbunari este 
un centru care atrage pelerini și turiști din toată 
România, mai ales acum când traseul spre 
bisericuță s-a asfaltat. 
20.Interesul comunității pentru cultură și 
manifestări cultural-artistice; 

1.Pe durata pandemiei generate de virusului 
Sars-Cov-2 nu a existat un calendar de 
evenimente culturale predictibil;  
2.Lipsa unei politici culturale locale coerente și 
asumate de toți factorii interesați – 
administrație, instituții și organizații cultuale; 
3.Modul de socializare și educare a tinerelor 
generații pentru cultură; 
4.O cultură participativă redusă (cultură civică, 
nevoia și interesul pentru implicare, contribuție 
socială și culturală la un stadiu incipient); 
5.Practicile de cercetare culturală și critică de 
artă sunt foarte puține;  
6.Lipsa sustenabilității sectorului; 
7.Lipsa de investiții în renovarea/modernizarea 
unor monumente istorice, clădiri în care 
funcționează instituții culturale; 
8.Accesul restrâns la infrastructura publică - 
neasumarea finanțării de la bugetul local a unor 
instituții/organizații; 
9.Turism cultural scăzut;  
10.Infrastructură turistică deficitară; 
11.Comunicarea operatorilor culturali către 
public nu este suficient de profesionistă; 
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21.Interesul tinerilor de a se implica prin 
voluntariat la evenimente culturale de 
amploare; 
22.Cultura voluntariatului este în creștere, mai 
ales în rândul tinerilor, dar și implicarea mai 
multor generații la evenimente de anvergură 
precum vizita Papei Francisc; 
23.Existența specialiștilor IT pentru proiecte de 
cultură digitală; 
24.În Municipiul Blaj există o extensie a 
prestigioasei Universități Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca: Facultatea de Teologie Greco-catolică, 
Departamentul Blaj. Facultatea de Teologie 
Greco-catolică din Blaj a organizat în ultimii ani 
conferințe științifice și culturale de anvergură 
națională și internațională, un exemplu în acest 
sens fiind simpozionul organizat cu ocazia 
Centenarului Unirii Românilor în data de 29-30 
octombrie 2018, organizat în colaborare cu 
Arhiepiscopia Greco-catolică și cu Primăria Blaj, 
la Palatul Cultural, finalizat cu publicarea unui 
volum omagial. Organizarea acestor 
simpozioane confirmă locul binemeritat al 
Blajului pe harta culturii superioare, în 
continuarea tradiției inaugurate de Episcopul 
Petru Pavel Aron în anul 1754; 
25.Existența la Blaj a sediului Bisericii Române 
Greco-catolice Unite cu Roma. Statutul canonic 
de Biserică Arhiepiscopală Majoră este aproape 
identic cu cel de Patriarhie, fiind superior 
demnității de Mitropolie. Acestei unicități i se 
adaugă faptul că, în prezent, la Blaj își are sediul 
unicul Cardinal din România. Din aceste realități 
decurge una dintre laturile culturii care se 
numește turismul religios, multe persoane din 
țară și din străinătate deplasându-se la Blaj văzut 
ca centrul greco-catolicismului românesc. Blajul 
este vizitat de papă, cardinali, episcopi catolici 
din toată lumea, prelați și clerici care nu omit 
partea culturală a vizitelor lor în Municipiul 
nostru. Blajul a fost vizitat de Papa Francisc în 
2019 (vizită de mare impact cultural) tocmai 
pentru faptul că este sediul Bisericii Greco-
catolice din România; 
26.Compoziția plurietnică și multiconfesională a 
populației Blajului, ca resursă de păstrare a 
tradițiilor etnice și religioase prezente în Blaj 
(români, maghiari, sași, rromi; ortodocși, greco-
catolici, romano-catolici, reformați-unitarieni, 
baptiști, adventiști etc.). 
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27.Existența editurii publice ”Buna vestire” care 
pune în circulație valori literare, mentalități, 
studii și cercetări. Cărțile care se tipăresc la 
Editura Buna Vestire duc numele Blajului în 
teritoriul românesc. Editura ”Buna Vestire” nu 
tipărește doar carte teologică sau religioasă, ci și 
volume despre istoria și cultura Blajului, despre 
locurile și oamenii lui. Mai mult, Editura Buna 
Vestire tipărește și ziarul „Unirea”, continuatorul 
faimoasei gazete „Unirea” de la Blaj; 
28.Existența unui post de radio local - Radio Blaj, 
difuzează cultură pe diferite paliere: informații / 
știri, muzică, emisiuni culturale, emisiuni de 
cultură religioasă. Radio Blaj emite emisiuni 
destinate diferitelor categorii de populație, 
multiconfesionale și plurietnice; Radio Blaj 
Online Tv transmite zilnic, în format video live, 
oficiile religioase din Catedrala Arhiepiscopală 
Majoră ”Sfânta Treime” din Blaj, iar în zilele de 
duminică și în zilele de sărbătoare transmisia 
este preluată de postul național de televiziune 
TVR3; 
29. Panteonul Blajului, adică cele două cimitire 
ale Blajului, unde regăsim mormântul lui Timotei 
Cipariu, unul dintre fondatorii Academiei 
României și părintele filologiei românești; 
30.Existența revistei ”Astra blăjeană”; 
31.Proiect în derulare pentru o nouă bibliotecă 
municipală; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1.Promovarea pe plan internațional a Blajului în 
urma vizitei Papei Francisc; 
2.Fondurile europene și fondurile structurale 
utilizabile pentru evenimente de anvergură; 
3.În cultură se lucrează din pasiune, motivația 
financiară fiind secundară;  
4.Interes pentru practicile de inovație socială/ 
creativitate socială; 
5.Activarea spațiilor publice (manual de utilizare 
a spațiului public); 
6.Dezvoltarea turismului cultural prin crearea 
unor rute/itinerarii culturale; 
7.Dezvoltarea turismului rural în satele 
aparținătoare municipiului Blaj și deținătoare a 
unor muzee rurale și de etnografie; 
8.Existența siturilor naturale și de patrimoniu din 
împrejurimile Blajului; 
9.Atitudinea de participare și responsabilitate 
civică - Centrul Cultural; 

1.Lipsa de sustenabilitate a sectorului/ 
precaritatea operatorilor culturali; 
2.Resurselor financiare limitate, discontinuitatea 
sprijinului, capacitatea scăzută de angajare a 
sistemului, lipsa unui sistem de protecție socială 
pentru artiștii independenți etc. ; 
3.Depopularea satelor ca urmare a migrării către 
zonele rurale; 
4.Lipsa posibilității de cofinanțare pentru 
accesarea proiectelor prin fonduri europene; 
5.Fenomenele naturale care pot degrada în timp 
patrimoniul cultural construit; 
6.Regimul de proprietate al monumentelor 
istorice determină abandonul acestora; 
7.Interdicțiile impuse de pandemia cauzată de 
virusul Sars-Cov2 determină o ofertă culturală 
restrânsă. 
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10.Redefinirea unei viziuni pe termen lung și 
rolul culturii în creșterea calității vieții și 
poziționării internaționale a orașului; 
11.Posibilitatea accesării fondurilor europene 
pentru elaborarea unui tur virtual al muzeului; 
12.Dezvoltarea turismului cultural și ecumenic; 
13.Turismul școlar și de creație, prin taberele de 
pictură și activitățile modulare din cadrul 
proiectului ”Via Transilvanica”; 
14.Întocmirea, la nivel de municipalitate, a unui 
plan lunar și anual al activităților culturale și 
cronologia acestora, care să fie disponibil spre 
vizualizare pe site-ul Primăriei Blaj și al 
instituțiilor/entităților culturale organizatoare/ 
gazdă;  
15.Funcționarea unui cinematograf de 
capacitate redusă, proiecții de ultimă oră lansate 
în țară/ lume; 
16.Înfrățirea Blajului cu orașele Allschwill – 
(Elveția), Recanatti (Italia), Morlanvels (Belgia), 
Cegledbercel (Ungaria), Durlești (Republica 
Moldova) și derularea unor activități culturale 
comune: Centrul Cultural Blaj a participat cu 
ansamblul de dansuri la spectacole în Allschwill 
și Cegledbercel, împreuna cu ASTRA - 
Despărțământul Blaj și cu sprijinul Ioanei 
Ungureanu din Recanatti s-au organizat 3 ediții 
de cursuri de muzică clasică și pian. 

 

 

2.2. Analiza PESTLE 
 

Analiza PESTLE presupune o analiză detaliată a mediului extern, plecând de la premisa că 
sectorul cultural local este influențat semnificativ de politicile guvernamentale din domeniul 
patrimoniului și culturii, precum și finanțările aferente acestora, de inovațiile din domeniu, de 
modificarea tiparelor de consum ale populației, de puterea de cumpărare a acesteia etc.  Analiza 
PESTLE cuprinde o diagnoză a mediului extern din perspectiva factorilor politici, economici, socio-
culturali, tehnologici, ecologici și legislativi.  
 

Descrierea impactului Efecte determinate de acțiunea convergentă a factorilor identificați 

Factori politici 

Direcții strategice la 
nivel local și județean 
cu prioritizarea 
problematicii de 
coeziune și dezvoltare 
culturală armonizate 
cu politicile naționale 
și europene 

acces la programe cu finanțare europeană:  
- prin programul „Europa creativă”, Comisia Europeană sprijină financiar 
sectorul audiovizual, cultural și creativ. Motivații: cultura este 
componenta centrală a bogatului patrimoniu și trecut istoric european, 
deținând un rol important în potențarea atractivității anumitor locuri și în 
consolidarea identității unice a unui spațiu dat. Cultura și creativitatea pot 
acționa ca stimuli și catalizatori importanți ai inovării, fiind capabile 
totodată să constituie o sursă importantă de dinamism comercial. Cultura 
este unul din principalele motoare ale creșterii veniturilor din turism, 
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Descrierea impactului Efecte determinate de acțiunea convergentă a factorilor identificați 

având în vedere că turismul cultural reprezintă unul din segmentele 
turistice cele mai însemnate și cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial. 
Cultura deține totodată un rol important în promovarea incluziunii 
sociale. 
- Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (COSME), Orizont 2020, Programul-cadru pentru cercetare 
și inovare, Alianța europeană a industriilor creative, programele naționale 
și/sau regionale destinate industriilor culturale și creative și alte posibile 
surse de finanțare.;  
- orientarea profitul din investițiile în patrimoniul cultural către 
dezvoltarea și susținerea clusterelor din industria creativă, de exemplu 
prin plasarea accentului pe creșterea „experienței utilizatorului” prin 
intermediul tehnologiei digitale;  
- finanțare prin programele SEE: Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, 
patrimoniu cultural și schimb cultural” , denumit RO-CULTURA are ca 
obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin 
cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul 
patrimoniului cultural. Programul cuprinde 6 apeluri de proiecte ce 
vizează: îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural 
(restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice; susținerea 
expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate; revitalizarea 
patrimoniului cultural al minorității rome) și îmbunătățirea accesului la 
cultură prin consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea 
audienței și a publicului, dar și prin sprijinirea inițiativelor culturale despre 
minoritatea romă. 

Consens politic privind 
susținerea culturii la 
nivel local 

- în 2019 și 2020, Primăria Municipiului Blaj a semnat contracte de 
finanțare europeană în valoare de 61.430.891,02 lei (12.723.310 euro), 
ceea ce reprezintă bugetul propriu de investiții al municipiului Blaj pentru 
o perioadă de 7 ani. Concret, investițiile din fonduri europene se ridică la 
valoarea de 3.071 lei (600 euro) per locuitor, conform ultimului 
recensământ efectuat pe raza municipiului Blaj, fiind unul dintre cele mai 
mari raporturi din țară, din punct de vedere statistic: lucrări de reabilitare 
în Piața 1848, reabilitarea zonei ”Teiul lui Eminescu”, construirea 
Centrului național de informare turistică, amenajarea parcurilor 
Mănărade, Petöfi Sandor și Timotei Cipariu, finalizarea construirii 
căminelor culturale din Tiur, Petrisat și Mănărade,  
- îmbunătățirea calității vieții în municipiul Blaj – Axa 13, în valoare de 
28.791.973,92 lei, an de finalizare 2023: Proiectul are în vedere 
modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere – sistem rutier și 
trotuare cu dale – în cele mai aglomerate cartiere de locuințe colective din 
municipiul Blaj, Eroilor, Gării și Andrei Mureșianu, construirea străzilor și 
a rețelei de canalizare din noul cartier din zona Lacului Chereteu, precum 
și construirea, în centrul orașului, a unei Biblioteci Municipale 
ultramoderne. 

Direcții prioritare de 
dezvoltare cultural-
educativă la nivelul 
municipiului Blaj 

Reabilitare Școlilor Gimnaziale Veza și Ciufud, în valoare de 6.246.548,10 
lei, an de finalizare 2021: La școala gimnazială din Ciufud se vor realiza 
inclusiv lucrări de extindere cu încă un etaj a construcției, iar clădirea va fi 
complet modernizată la cele mai înalte standarde, în timp ce la școala din 
Veza vor fi realizate ample lucrări de modernizare, care vizează ridicarea 
performanțelor funcționale ale clădirii. 
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Descrierea impactului Efecte determinate de acțiunea convergentă a factorilor identificați 

Factori economici 

Sprijin din partea 
mediului economic 
pentru activitățile 
culturale 

-  sprijinirea de către companii și autorități cu predilecție a festivalurilor 
produce un dezechilibru în relația cu alte tipuri de manifestări culturale 
- capacitatea redusă a operatorilor culturali de a atrage fonduri europene, 
de a genera venituri proprii, de a atrage fonduri din comunitate si de a 
imagina sisteme de funcționare alternative datorită lipsei fondurilor 
pentru cofinanțare la proiectele europene 
- cultura beneficiază foarte puțin de sistemul 2% - există resurse latente în 
comunitate care încă nu au fost mobilizate (companii, contribuții 
individuale etc.)  
- sezonalitatea actului cultural și fluctuația consumului pe durata 
pandemiei generate de virusul Sarv-Cov2. 

Valorificarea 
potențialului turistic al 
patrimoniului cultural 

Municipiul Blaj beneficiază de un număr mare şi o varietate ridicată a 
obiectivelor turistice, însă infrastructura turistică şi implicit numărul de 
înnoptări şi sosiri se află mult sub potenţialul existent. Pornind de la aceste 
tendinţe favorabile, turismul local are nevoie de un impuls suplimentar 
din trei direcţii: modernizarea infrastructurii de transport care asigură 
accesibilitatea la obiectivele turistice de interes naţional, promovarea 
unei identităţi locale puternice, mizând pe zonele etnografice 
caracteristice şi (re)calificarea forţei de muncă către meserii care să 
susţină activităţile turistice. 
În ceea ce priveşte promovarea turistică, există deja elemente care şi-au 
conturat o identitate puternică dar care nu sunt suficient de bine 
promovate prin intermediul platformelor online. O provocare 
semnificativă la nivel local și totodată un pas important pentru 
dezvoltarea turismului îl reprezintă consolidarea identității municipiului 
Blaj, reunind și promovând sub o marcă - umbrelă valorile și brand-urile 
individuale din teritoriu și totodată sprijinind dezvoltarea acestora. 
Specificul local este dat de dualitatea dintre brandurile turistice 
consacrate şi zone identitare care înglobează o varietate importantă de 
elemente de patrimoniu material şi imaterial. Astfel, identitatea turistică 
trebuie construită pornind de la obiectivele existente și vizibile cum ar fi 
moștenirea Școlii ardelene, cu toate monumentele și clădirile de 
patrimoniu, în paralel cu promovarea zonelor identitare din municipiu și 
din satele aparținătoare Blajului. 

Implicarea autorităților 
județene în elaborarea 
strategiilor de 
dezvoltare durabilă cu 
impact local 

Elaborarea strategiilor sectoriale: Strategia de dezvoltare a municipiului 
Blaj 2014-2020.  
 

Factori socio-culturali 

Resurse educaționale În perioada 2014-2019 s-a înregistrat o creștere de 1,27 ori a numărului 
de studenți și cursanți înscriși în învățământul universitar de licență, 
master, cursuri postuniversitare, doctorat și programe postdoctorale de 
cercetare avansată. 
Numărul absolvenților de liceu a scăzut, însă a cest fapt se datorează 
scăderii numărului de locuitori în grupa de vârstă 10-19 ani. Numărul 
absolvenților cu studii superioare a crescut de 1,17 ori în perioada 2014-
2018. 
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Descrierea impactului Efecte determinate de acțiunea convergentă a factorilor identificați 

Numărul de PC-uri a crescut în perioada 2014-2019 în unitățile de 
învățământ din municipiul Blaj de 1,06 ori. 

Parteneriat public-
privat 

Cultura are nevoie ca sprijinul și politicile oferite de sectorul public să facă 
disponibile oportunitățile și beneficiile pentru părțile locale interesate. 
Rolul sectorului public este de a ajuta dezvoltarea eficientă a unei 
activități culturale și a turismului cultural durabil, orientat de o viziune și 
direcții clare de dezvoltare. Sectorul public poate crea, cu ajutorul unor 
instrumente politice și mecanisme legislative și în parteneriat cu sectorul 
privat, un mediu propice care să favorizeze desfășurarea de activități 
profitabile în domeniul turismului, care să fie în concordanță cu viziunea 
și direcțiile strategice ale sectorului cultural.  

Cultura este un factor 
care definește 
calitatea vieții 

- publicul evenimentelor culturale: deși audiența este în creștere și se 
diversifică treptat în ultimii ani, viața culturală este încă sub potențialul 
său; 
- un cadru multicultural, multiconfesional  și multilingvistic 

Factori tehnologici 

Finanțări disponibile Accesarea finanțărilor europene pentru realizarea de investiții, în special 
în domeniul digitalizării și modernizarea tehnologiilor utilizate. 

Noi investiții Atragerea de investitori în dezvoltarea de noi spații de cultură (noua 
bibliotecă municipală) 

Stadiul infrastructurii Investițiile în infrastructura de de transport facilitează turismul cultural. 
Infrastructura culturală: în tehnologiile digital divide există diferențe mari 
de acces și consum între generații, între cultura clasică/recentă  
- sistemele de rezervare/vânzare online într-o fază incipientă (și datorită 
limitărilor legislative)  
- crearea unui sistem avansat de digitizare  
- carența culturii tehnologice: la nivelul producătorilor (new media puțin 
dezvoltată și la nivelul populației (în special categorii specifice)  
- insuficiente puncte publice de acces wireless gratuit: tehnologia schimbă 
atitudinile și percepțiile, iar tehnologiile noi facilitează participarea și co-
crearea  

Factorii legislativi 

Cadrul legal favorabil Cadrul legal unitar facilitează parteneriatele și integrarea într-o viziune 
strategică unitară, fiind o bază legală avantajoasă destinată autorităților 
locale pentru dezvoltarea proiectelor culturale cu fonduri 
nerambursabile.  

Cadrul legal ce susține 
necesitatea asumării și 
consolidării rolului 
culturii  

- cultura este un purtător de valori, are un rol important în activarea civică 
și dezvoltarea coeziunii sociale; 
- cultura (tradiție/contemporaneitate) contribuie la imaginea orașului , 
care  este adesea prezentată anacronic și nearticulat, motiv pentru care 
este  este necesară o înnoire iconografică a orașului; 
- reglementarea dezvoltării urbanistice, care include: evitarea dezvoltării 
urbane extensive necontrolate; conservarea caracterului tradiţional 
valoros şi a identităţii culturale a municipiului Blaj prin prevederi 
referitoare la tipologia constructivă şi forma arhitecturală şi urbanistică a 
zonelor construite; restricţii severe privind dezvoltări urbanistice în zone 
de risc (inundaţii, alunecări de teren). 
- gestionarea prudentă a ecosistemului urban, în special în ceea ce 
priveşte spaţiile libere, spaţiile verzi, apa, energia şi deşeurile;  
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Descrierea impactului Efecte determinate de acțiunea convergentă a factorilor identificați 

- dezvoltarea mijloacelor de transport eficiente şi cu impact redus asupra 
mediului – conceptul mobilităţii durabile; 

Factorii ecologici 

Finanțări disponibile Păstrarea valorilor naturale printr-un management de mediu ghidat 
științific și prin consolidarea rolului comunităților locale ca protectori 
proactivi ai acestui patrimoniu natural protejat aduce beneficii pe termen 
mediu și lung prin prevenirea pierderii biodiversității. Proiectele care ajută 
la menținerea sau îmbunătățirea calității mediului natural și a 
biodiversității sale și reducerea presiunii asupra lui, ar trebui promovate 
și susținute de administrația locală și județeană. Totodată, ar trebui 
promovate și proiectele care formează sinergii între diverse domenii 
precum mediu, turism, cultură etc. pentru creșterea calității vieții.  

Zone cu risc ridicat de 
mediu 

Declinul mediului este cauzat de factori istorici, cum ar fi transformarea 
habitatelor la scară mare. Există de asemenea factori activi, cum ar fi 
construcțiile neautorizate. Se așteaptă ca presiunile legate de aceste 
tendințe negative să continue. Pentru a îmbunătăți condițiile ecologice 
este necesar să se întărească atât capacitatea cât și eficiența monitorizării 
arealelor protejate, prin acțiuni ale administrației arealelor protejate, ale 
Agenției de Protecția Mediului și Gărzii de Mediu. 

Investiții în tehnologii Îmbunătățirile tehnice presupun mai buna monitorizare a datelor 
coroborate cu instrumente de analiză și modele, și concentrarea 
inițiativelor instituționale pe construcția încrederii și colaborării între 
agenții și actori implicați în conservare ecologică și dezvoltare durabilă a 
mediului. Managementul de succes al zonelor protejate necesită o strânsă 
colaborare cu părțile locale interesate, succesul fiind asigurat atunci când 
există cooperare între administrație și factorii locali interesați. Acest lucru 
necesită atât construirea încrederii între părți, cât și prezența unor 
stimulente concrete și pozitive pentru cooperare. Stabilirea unui echilibru 
între conservare și îmbunătățirea mijloacelor de trai implică păstrarea 
bunurilor ecologice și a biodiversității, dar și îmbunătățirea calității vieții 
pentru locuitorii din arealul protejat. Turismul bazat pe natură și cultură 
are un potențial semnificativ de dezvoltare, iar prioritar ar fi să se asigure 
că beneficiarii direcți ai acestui lucru sunt comunitățile locale.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
107 

 

CAPITOLUL III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE CULTURALĂ A MUNICIPIULUI BLAJ 
 
Acest capitol prezintă viziunea și obiectivele strategice, dar și măsurile și acțiunile necesare pentru 
atingerea acestor obiective. Fișele de proiect prezente în acest capitol sunt inițiative care, cu sprijinul 
administrației locale și implicarea actorilor locali, pot valorifica superior potențialul cultural al Blajului. 

 
 
3.1.Viziune și brand local 
 

Viziunea de dezvoltare: Continuarea procesului de dezvoltare culturală prin valorificarea 
resurselor creative ale orașului, dezvoltarea publicului și a calității vieții în comunitate, 
dezvoltarea infrastructurii culturale, în perioada 2021-2027. 

 

 În cadrul sondajului de opinie realizat în cadrul acestei strategii, respondenții au fost rugați să 

aleagă un reper cultural (o instituţie, un eveniment, un monument, o zonă de arhitectură protejată, o 

personalitate culturală etc.), care reprezintă cel mai bine specificul municipiului Blaj. Cei mai mulți 

respondenți au ales Câmpia libertății (43%), urmată de Catedrala Greco-catolică (15,7%), Palatul 

cultural (11,8%), Piața 1848 (5,9%), Teiul lui Eminescu (3,9%), personalitatea Ioan Inochenție Micu 

Clain (3,9%), personalitatea lui Timotei Cipariu (2%), Muzeul de istorie ”Augustin Bunea” (2%), Crucea 

lui Avram Iancu (2%), Stejarul lui Avram Iancu (2%).  

 Municipiul Blaj este recunoscut ca oraș cu o veche tradiție istorico-culturală. Respondenții au 

fost rugați să aleagă una din descrierile care cred ei că definește cel mai bine rolul municipiului Blaj în 

cultura românească. ”Orașul școlilor, locul de unde a răsărit soarele românilor” a fost aleasă de 51% 

dintre respondenți, urmată de ”Orașul de pe Câmpia libertății noastre” cu 39,2% , ”Orașul multietnic 

și multiconfesional binecuvântat de Papa Francisc” cu 5,9% și 3,9% au ales ”Mica Romă.” 

 

3.2. Obiective strategice, măsuri și acțiuni 
 

Obiectivul strategic nr. 1 - Conservarea şi valorificarea resurselor culturale locale și susținerea 

activităților culturale și recreative 

Măsura 1.1. Conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a patrimoniului cultural-istoric 

Acțiuni: 

 reabilitare și introducere în circuitul turistic a bisericilor; 

 realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare pentru obiective culturale de 

interes local (biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre); 

 consolidare, reabilitare, modernizare, conservare, refuncționalizare și punere în valoare a 

patrimoniului cultural din municipiul Blaj; 

 dotare cu echipamente moderne și sisteme digitale pentru punerea în valoarea  a exponatelor 

și clădirilor; 

 reîntregirea fondului documentar și de carte transferate la Biblioteca Cluj, cărți aflate în 

proprietatea Bibliotecii documentare ”Timotei Cipariu” din municipiu Blaj. 

 

Măsura 1.2. Reabilitarea spațiilor cu destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii culturale 

inovatoare 

Acțiuni: 

 reabilitarea spațiilor cu destinație culturală (muzee, spații expoziționale, săli de de spectacole 

etc.); 
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 dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare (ex. spații/hub-uri culturale multifuncționale, 

biblioteci comunitare, cluburi de lectura, cluburi green impact etc.); 

 reabilitarea, crearea și dezvoltarea infrastructurilor destinate turismului bazat pe produse 

artizanale, meșteșugărești, prin crearea de ateliere de prezentare; 

 

Măsura 1.3. Dezvoltarea activităților economice culturale și recreative  

Acțiuni: 

 impulsionarea activităților economice și artistice în conexiune cu dezvoltarea turismului local 

(artizanat, suveniruri locale, evenimente culturale); 

 susținerea formelor de turism tematic și a celor de turism alternativ cu potențial de creștere: 

 susținerea activităților economice din sfera industriilor creative; 

 măsuri de stimulare a afacerilor în domeniul industriilor creative. 

 

Obiectivul strategic nr. 2 – Dezvoltarea activităților culturale și creșterea consumului cultural 

Măsura 2.1. Dezvoltarea activităților culturale 

Acțiuni: 

 stabilirea și promovarea unui program anual de activităţi culturale; 

 identificarea și descrierea elementelor definitorii ale identităţii culturale a municipiului Blaj; 

 dezvoltarea activităților culturale în zonele rurale; 

 creșterea gradului de conștientizare a valorilor de patrimoniu din municipiul Blaj (patrimoniu 

material și imaterial); 

Măsura 2.2. Susținerea diversificării publicului și creșterea consumului cultural 

Acțiuni: 

 dezvoltarea de programe de atragere a diverselor categorii de public; 

 realizarea de evenimente dedicate unor categorii de public cât mai diverse;  

 implicarea resurselor umane din afara instituțiilor culturale (voluntari, profesori, artiști ș.a.) în 

activitățile culturale; 

 construirea/amenajarea de spații alternative pentru activități culturale (ex. muzeu în aer liber, 

case tradiționale etc.); 

 investiții în asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități prin adaptarea mediului fizic, 

utilizarea tehnologiilor de acces și a altor tipuri de măsuri necesare; 

 organizarea de turnee/manifestări artistice în diferite zone/localități componente ale 

municipiului Blaj; 

 dezvoltarea de instrumente digitale în vederea creșterii accesului și reutilizării bunurilor 

culturale deținute de instituțiile culturale (biblioteci, muzee etc.); 

 parteneriate între operatori culturali (publici și privați) și instituţiile de învăţământ; 

 

Măsura 2.3. Creșterea vitalității formelor culturale specifice minorităților, grupurilor etnice și 

grupurilor vulnerabile 

Acțiuni: 

 organizarea de evenimente culturale tematice specifice minorităților, grupurilor etnice și 

grupurilor vulnerabile; 

 organizarea de expoziții tematice care să reflecte aspecte ale vieţii şi istoriei minorităților/ 

grupurilor etnice din municipiul Blaj; 

 organizarea de evenimente pentru păstrarea şi promovarea culturii rome, inspirate din 

folclorul şi cultura romă; 
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 organizarea de evenimente pentru promovarea diversității și facilitarea exprimării culturale a 

minorităților și a grupurilor etnice; 

 dezvoltarea și implementarea proiectelor care abordează problematici sociale și economice 

specifice integrării grupurilor vulnerabile; 

 colaborarea şi promovarea dialogului şi a competenţelor interculturale. 

 

Măsura 2.4. Formarea și dezvoltarea unui public competent din punct de vedere cultural (susținerea 

culturii în educație, încurajarea practicilor artiștilor amatori); 

Acțiuni: 

- susținerea activării spațiilor publice; 

- dezvoltarea unei oferte culturale de calitate; 

 

Obiectivul strategic nr. 3 – Promovarea municipiului Blaj ca destinație culturală 

Măsura 3.1. Atragerea publicului și profesioniștilor străini în municipiul Blaj 

Acțiuni: 

 dezvoltarea unor programe sau evenimente de anvergură internațională; 

 dezvoltarea unei colaborări între Biblioteca Municipală Blaj și Radio Blaj (emisiuni de 

promovare a vieții culturale); 

 acțiuni de tipul înfrățirii între orașe/localități europene, care presupun cooperare într-o gamă 

largă de domenii - cultură, educație, economie, servicii sociale, schimburi culturale, turism 

cultural; 

 parteneriate cu organizații culturale/operatori culturali/ONG-uri/agenții de turism din 

străinătate; 

 implicarea unor personalităţi ale diasporei române, cu un prestigiu solid în statele de reşedinţă 

şi pe plan internaţional, în domeniul culturii; 

 participarea la târguri/evenimente culturale internaționale a artiștilor locali pentru 

promovarea culturii locale; 

 activități comune cu Institutele Culturale din străinătate cu reprezentanță în România. 
 
Măsura 3.2.Promovarea activă a destinației culturale Blaj 
Acțiuni: 

 campanii multianuale de promovare a destinațiilor culturale; 

 valorificarea patrimoniului cultural în mediul virtual, realizarea de investiții în e-cultură pentru 

a promova turismul cultural, oferirea de către instituții de conținuturi on-line și în limbi de 

circulație internațională pentru a facilita accesul la resursele culturale naționale; 

 realizarea de campanii mass-media de promovare în străinătate și în țară; 

 dezvoltarea de aplicații pentru promovarea culturii și evenimentelor locale; 

 colaborări cu Radio Blaj și cu Editura ”Buna Vestire” Blaj. 

 

Obiectivul strategic nr. 4 – Creșterea capacității administrative culturale 

Măsura 4.1. Digitalizarea serviciilor culturale ale administrației publice 

Acțiuni: 

 extinderea, dezvoltarea și diversificarea de aplicații și soluții informatice cu rolul de a facilita 

cooperarea între cetățeni, companii și administrația publică prin serviciile sale și care se 

reflectă în creșterea atractivității interacțiunii dintre acestea; 

 dezvoltarea unei aplicații informatice pentru aplicarea chestionarului –barometrul cultural 

anual al municipiului Blaj, disponibil în aplicația telefonului mobil; 
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 digitalizarea activității instituțiilor culturale –achiziția de soluții și aplicații informatice. 

 

Măsura 4.2.Dezvoltarea resurselor umane 

Acțiuni: 

 formarea personalului instituțiilor publice de cultură în scopul unei mai bune comunicări a 

informației culturale către un public străin; 

 formarea de specialiști în domeniul cultural, inclusiv ghizi turistici; 

 creșterea competențelor personalului administrației publice locale cu atribuţii în elaborarea și 

implementarea de politici culturale, managementul instituțiilor publice de cultură, 

managementul evenimentelor și proiectelor culturale, gestionarea fondurilor nerambursabile 

pentru proiecte culturale; 

 crearea centrelor de formare și instruire a personalului. 

 

 

3.3. Coerența cu politicile naționale și comunitare 
 
Strategia de dezvoltare culturală a municipiului Blaj, perioada 2021-2027 asigură, prin obiectivele, 
măsurile şi acţiunile propuse, corespondenţa cu politicile comunitare şi naţionale. 
 

Obiectiv de dezvoltare Politici naționale și comunitare 

Conservarea şi valorificarea 
resurselor culturale locale și 
susținerea activităților culturale 
și recreative 

Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027, 
Domeniul strategic 5- Turism și patrimoniu cultural, Obiectiv 
strategic: Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor 
economice conexe prin valorificarea potențialului natural și 
antropic al Regiunii Centru și susținerea activităților culturale și 
recreative, P.5.1. Conservarea, restaurarea și punerea în 
valoare a patrimoniului cultural-istoric, valorificarea 
patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului 
balnear 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, 
stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de 
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin 
realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-
edilitară şi socio-educativă. Obiectivele de investiţii care pot fi 
finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de 
realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv 
dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice.  

Dezvoltarea activităților 
culturale și creșterea consumului 
cultural 
 

Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027, 
Domeniul strategic 5- Turism și patrimoniu cultural, Obiectiv 
strategic: Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor 
economice conexe prin valorificarea potențialului natural și 
antropic al Regiunii Centru și susținerea activităților culturale și 
recreative, P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în 
valoare a patrimoniului cultural-istoric, valorificarea 
patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului 
balnear 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, 
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Obiectiv de dezvoltare Politici naționale și comunitare 

stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de 
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin 
realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-
edilitară şi socio-educativă. Obiectivele de investiţii care pot fi 
finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de 
realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv 
dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice. 
Strategia națională „O societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilități”, 2016-2020, are ca obiectiv general 
asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități la 
toate domeniile vieții prin accesul la transportul public, la 
informație, mijloace de comunicare și alte facilități, ceea ce 
înseamnă inclusiv acces la viața culturală. 
Programul ACCES reprezintă un instrument de finanțare menit 
să susțină acțiuni și proiecte culturale din următoarele 
domenii: arte vizuale/arhitectură, cultură scrisă, 
cinematografie/ audiovizual, artele spectacolului, dialog 
intercultural, patrimoniu imaterial/patrimoniu cultural mobil.  
Programul CultIN are ca principale obiective: a) Stimularea 
creativităţii şi a talentului indivizilor, valorificat prin iniţiative 
personale sau organizat în companii, hub-uri (spații de 
lucru/discuții, asociații din mediul creativ și cultural), 
incubatoare de proiecte şi afaceri (instituţii/spații/asociații 
care urmăresc crearea unui mediu favorabil pentru firme cu 
potenţial de dezvoltare), studiouri de creaţie (spații/ateliere 
/instituții/asociații care au ca scop creația și exploatarea 
proprietății intelectuale), care au potenţialul de a genera 
prosperitate prin valorificarea proprietăţii intelectuale; b) 
Sprijinirea sistemului de funcţionare colaborativ prin 
antrenarea mai multor actori proveniţi din domenii diverse ale 
industriilor culturale şi creative (clustere culturale şi creative); 
c) Încurajarea identificării unor pieţe noi de distribuţie a 
serviciilor şi produselor realizate prin contribuţia creativă şi 
inovatoare a artiştilor, creatorilor şi antreprenorilor din 
domeniul industriilor culturale şi creative. 
Programul ”Tezaure Umane Vii” privind salvgardarea, 
păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial, 
vizează: creşterea gradului de recunoaştere şi vizibilitate a 
păstrătorilor şi transmiţătorilor elementelor de patrimoniu 
cultural imaterial în cadrul comunităţilor din care fac parte, al 
specialiştilor şi al publicului larg, identificarea acelor persoane 
care, făcând dovada caracterului excepţional al performării, 
sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu 
imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate, 
contribuind astfel la asigurarea viabilităţii acestuia. 
Programul Operațional Educație și Ocupație 2021-2027 
(POEO), Prioritatea 7 - Antreprenoriat și economie socială 
Programul Orașe europene acordă sprijin orașelor care 
candidează pentru titlul de CEaC 2021 în România.  
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Obiectiv de dezvoltare Politici naționale și comunitare 

Programul Fondul Cultural Național finanțează programe și 
proiecte culturale care facilitează accesul publicului la 
manifestări culturale, artistice și educaționale variate, precum: 
festivaluri, evenimente multiculturale și interdisciplinare, 
expoziții, concerte, reprezentații de teatru, spectacole, 
performance-uri, happening-uri, workshop-uri, seminarii, 
conferințe, lansări de carte și publicații periodice, cursuri de 
artă pentru toate categoriile de public. 
Programul “Europa Creativă” 2021-2027 are ca obiective 
specifice:intensificarea cooperării artistice și culturale, inclusiv 
a mobilității artiștilor și profesioniștilor, la nivelul UE 
promovarea cooperării, a competitivității și a potențialului de 
inovare al industriei audiovizuale europene; sprijinirea 
realizării, circulației și promovării operelor europene; 
promovarea unui peisaj mediatic diversificat și pluralist; 
promovarea alfabetizării mediatice. 
Programul ”Orașe europene” acordă sprijin orașelor care 
candidează pentru titlul de CEaC în România. Programul se 
articulează în jurul a patru direcții propuse de Ministerul 
Culturii: acordarea patronajului Ministerului Culturii pentru 
un proiect de dimensiune europeană care a făcut parte din 
programul de candidatură, inițierea unor programe de 
formare dedicate atât managerilor cât și programatorilor 
culturali, elaborarea unei publicații dedicate orașelor 
candidate pentru a contura profilul și identitatea lor, 
revitalizarea în fiecare oraș a unui cinematograf de artă. 
Europa pentru Cetățeni își propune să promoveze cetățenia 
europeană activă prin implicarea societății civile în construirea 
unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea 
unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și 
pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, 
egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă. 
Erasmus 2021-2027 va facilita participarea persoanelor care 
provin din medii defavorizate prin intermediul noilor formate, 
cum ar fi schimburile virtuale și mobilitățile de învățare pe 
termen scurt, precum și prin facilitarea accesului organizațiilor 
mai mici și de nivel local. De asemenea, va consolida 
cooperarea cu țările terțe printr-o combinație de mobilitate 
fizică și virtuală. Inițiativa DiscoverEU, parte a noului program, 
va oferi tinerilor oportunitatea de a descoperi patrimoniul 
cultural și diversitatea Europei. 
Strategia naţională în domeniul politicii pentru tineret are ca 
obiectiv general susţinerea participării active a tinerilor la viaţa 
economică, socială, educațională, culturală şi politică a ţării, 
asigurând oportunităţi egale de acces la educaţie, ocupare şi 
condiţii de viaţă decente, cu o atenţie particulară către 
adolescenții și tinerii care, din diferite motive, ar putea avea 
mai puţine oportunităţi.  

Promovarea municipiului Blaj ca 
destinație culturală 

Programul Cultural Naţional pentru susţinerea financiară a 
taberelor de creaţie plastică naţionale şi internaţionale 
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Obiectiv de dezvoltare Politici naționale și comunitare 

susține producerea de bunuri culturale, în cadrul unor 
evenimente naţionale sau internaţionale organizate pe 
teritoriul României şi destinate exclusiv artiştilor profesionişti. 
Programul de mobilitate al Ministerului Culturii finanțează 
granturi de călătorie individuală, în interes cultural, pentru 
artiști, manageri, producători culturali care participă la 
evenimente în afara țării. 

Creșterea capacității 
administrative culturale 

Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru 2021-2027, 
P.1.3. Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din 
Regiunea Centru ca actori importanți în asigurarea coeziunii 
teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe 
cunoaștere, 1.3.2. Extinderea digitalizării serviciilor 
administrației publice locale și implementarea de soluții 
SMART City 
Programul de finanțare Europa digitală pentru perioada 2021-
2027 urmărește să promoveze implementarea și adoptarea la 
scară largă a unor tehnologii digitale esențiale, precum 
aplicațiile bazate pe inteligența artificială și instrumentele de 
ultimă generație din domeniul securității cibernetice.  
Programul „Europa digitală” va susține organizarea de cursuri 
de formare în domeniul competențelor digitale avansate 
pentru forța de muncă și pentru studenți, precum și pentru 
IMM-uri și pentru administrațiile publice. 
Proiectul e-cultura, implementat de Ministerul Culturii cu 
sprijinul instituțiilor de cultură și al DJC-urilor și cu finanțare 
prin Programul Operațional Competitivitate – Acțiunea 2.3.3 
„Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-
cultură”, prin care s-a dezvoltat o platformă informatică on-line 
de catalog partajat și bibliotecă digitală, disponibilă tuturor 
instituțiilor culturale din România, precum și publicului larg. 
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente Financiare 2021-2027 (POCIDIF), OS(ii) 
Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, 
al companiilor și al guvernelor, P8 Digitalizare în cultură. 
Programul Operațional Educație și Ocupație  2021-2027 
(POEO), Prioritatea 3 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la 
educație și formare profesională, Prioritatea 7 - Antreprenoriat 
și economie socială. 
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3.4. Portofoliul de proiecte 
 

Proiecte propuse în cadrul Obiectivului strategic nr. 1 - Conservarea şi valorificarea resurselor 

culturale locale și susținerea activităților culturale și recreative 

Măsura 1.1. Conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a patrimoniului cultural-istoric 

Măsura 1.2. Reabilitarea spațiilor cu destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii culturale 

inovatoare 

Măsura 1.3. Dezvoltarea activităților economice culturale și recreative  

 

Fișă proiect nr. 1 

Titlul proiectului Renovarea și dotarea primelor școli românești la 
Blaj (AB-II-a-A-00188) 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.1 

Măsura din strategie în care se încadrează 1.1 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Restaurarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
clădirilor în care a funcţionat prima şcoală din ţară cu 
predare în limba română şi în care funcţionează în 
prezent Liceul ”Sfântul Vasile cel Mare”, clădire 
parțial monument istoric de sec. XVIII cu cod LMI AB-
II-a-A-00188 şi Grupul Școlar Tehnologic ”Ștefan 
Manciulea” 
Restaurarea/ reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
clădirii în care funcționează Facultatea de Teologie 
Greco-catolică, Departamentul Blaj din Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Seminarul Arhieparhial.  
Reabilitarea (reconstituirea/refuncţionalizarea) celei 
mai vechi grădini botanice din lume înfiinţată pe 
lângă o şcoală secundară în 1881 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-catolică 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, fonduri județene, fonduri locale 

Rezultate preconizate (indicatori de 
rezultat și de impact) 

 

 

 

Fișă proiect nr. 2 

Titlul proiectului Restaurare Catedrala Greco-catolică "Sfânta 
Treime" din Blaj (AB-II-m-A-00187) 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.1 

Măsura din strategie în care se încadrează 1.1 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Restaurarea, consolidarea, conservarea şi 
reabilitarea clădirii monument istoric de sec. XVIII 
cu cod LMI AB-II-m-A-00187 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-catolică 



 
115 

 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, fonduri județene, fonduri locale 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

 

 

 

Fișă proiect nr. 3 

Titlul proiectului Restaurarea Castelului din Blaj (Ansamblul 
reședinței mitropolitane AB-II-a-A-00189); AB-II-m-
A-00189.01; AB-II-m-A-00189.02; AB-II-m-A-
00189.03 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.1 

Măsura din strategie în care se încadrează 1.1. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Restaurarea clădirilor ce fac parte din ansamblul 
reședinței mitropolitane, monument istoric AB-II-a-
A-00189. 
Realizarea unui muzeu digital al Bisericii Greco-
catolice prin restaurarea si reabilitarea fostei 
Mănăstiri ”Buna Vestire” sec XVIII, clădire 
monument istoric de categorie A. Aici au funcționat 
un timp Mănăstirea ”Buna Vestire”, tipografia cu 
atelierul xilografilor și Seminarul călugărașilor. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-catolică 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, fonduri județene, fonduri locale 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

 

 

 

Fișa proiect nr. 4 

Titlul proiectului Centrul de Cercetare și Memorie Ludică ,,Ludology” 
(Muzeul Jocurilor) 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS. 1  

Măsura din strategie în care se încadrează 1.1., 1.2.  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Proiectul, unic În Romania, poate fi realizat la scară 
mare sau medie, în funcție de amploarea dorită și 
are la bază înființarea  unui Muzeu al Jocurilor 
(peste 1200 de jocuri vechi). Poate cuprinde 
activități mici, medii sau mari precum:  
- activități de cercetare (Centru de cercetare) 
- programe educaționale (Centrul Educațional - 
Social) 
- creație și producție de jocuri (Agenție de Creație și 
Producție) 
- organizarea de evenimente (festivaluri, spectacole, 
expoziții, workshop-uri, Clubul Seniorilor) 
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- realizarea de schimburi culturale cu orașele 
înfrățite cu municipiul Blaj, dar și cu instituții 
similare din Europa 
- realizarea unui complex cultural, turistic și de 
agreement, construit în jurul conceptului muzeului, 
care să conțină spatii de cazare și de agrement (tip 
DisneyLand) 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Propunere transmisă de d-na Moldovan Alina Ofelia 

Termen de implementare 2021 – 2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, Granturi SEE și norvegiene, 
bugetul regional și local, sponsorizări. 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Conservarea şi valorificarea resurselor culturale 
locale, promovarea patrimoniului și susținerea 
activităților culturale, educative și recreative; 
Dezvoltarea activităților culturale și creșterea 
consumului cultural; 
Creșterea capacității administrative culturale; 
Promovarea municipiului Blaj ca destinație culturală 
și turistică la nivel național și internațional; 
Dezvoltarea de relații de cooperare la nivel național 
și internațional prin realizarea unor parteneriate cu 
instituții reprezentative de cultură și operatori 
economici privați. 

 
 

Fișa proiect nr. 5 

Titlul proiectului Muzeul Itinerant al Obiceiurilor Populare 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.1 

Măsura din strategie în care se încadrează 1.1., 1.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Proiectul propune valorificarea micilor spații indoor 
& outdoor existente în municipiul Blaj prin 
intermediul valorificării tradițiilor satului 
transilvănean.  
Activități propuse: 
-Organizarea de mici expoziții cu obiecte 
reprezentative pentru cultura populara (moara de 
grâu, mașina de țesut, atelier de ceramică veche 
etc.) 
- Realizarea periodică a unor demonstrații practice 
și/sau prezentarea istoricului obiectelor expuse și al 
influenței pe care acestea le-au avut asupra vieții de 
zi cu zi din societatea transilvăneana. 
- Organizarea unor întâlniri cu meșteri populari și 
reprezentanți ai unor meserii tradiționale pe cale de 
dispariție. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Propunere transmisă de d-na Moldovan Alina Ofelia 

Termen de implementare 2021 – 2027 
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Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, Granturi SEE și norvegiene, 
bugetul regional și local, sponsorizări. 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Conservarea şi valorificarea resurselor culturale 
locale; 
Promovarea identității culturale la nivel regional și 
național prin organizarea unui itinerariu cultural 
inedit al tradițiilor și obiceiurilor transilvănene; 
Stimularea consumului cultural la nivel local și 
național; 
Creșterea capacității administrative culturale; 
Implicarea activă a comunității artistice în realizarea 
și dezvoltarea proiectului; 
Stimularea turismului cultural la nivel local și 
național 

 
 

Fișă proiect nr. 6 

Titlul proiectului Crosul Speranței Blaj 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.1 

Măsura din strategie în care se încadrează 1.3.  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Totul a pornit de la dorinţa noastră de a dezvolta un 
proiect, care să contribuie la promovarea stilului de 
viaţă echilibrat, atât în rândul copiilor, cât şi al adulţilor 
din oraşul în care locuim, dar si de promovare a 
spațiului cultural din Blaj. Mai mult decât oricând, 
copiii şi în mod special persoanele cu dizabilităţi au 
nevoie de mişcare pentru o dezvoltare fizică şi psihică 
armonioasă. Totodată încercăm să promovăm 
diversitatea, atitudinea pozitivă, talentul individual, 
deschiderea către nou şi cunoaştere, socializarea, 
voluntariatul, respectul de sine şi al altora, dorinţa de 
autodepăşire. 
Scopul principal al acestui eveniment este acela ca 
tinerii şi adulţii să conştientizeze că activitatea sportivă 
este o parte indispensabilă a vieţii noastre cat si 
dezvoltarea unui eveniment sportiv-caritabil la nivel 
național. 
Fiind o acţiune caritabilă, care îşi propune să vină în 
sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, în mod special al 
copiilor şi tinerilor cu sindromul Down, care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului de Ajutor 
Maltez, Filiala Blaj, sperăm să sădim în sufletul şi 
mintea oamenilor acea dorinţă firească de a oferi 
ajutor necondiţionat celor aflaţi în nevoi. 

Stadiul actual al proiectului Proiectul este in desfășurare încă din anul 2017,anul 
acesta urmând sa se desfășoare ediția a IV a. 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Organizator: Asociația Clubul Sportiv ”Running & 
Cycling Club” Blaj; co-organizator Primăria 
municipiului Blaj 

Termen de implementare Prima săptămână a lunii octombrie 
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Buget estimativ 20000,00 Ron 

Surse potențiale de finanțare Primăria Municipiului Blaj, diferiți sponsori locali și 
taxe de înscriere (sumele vor fi donate Serviciului de 
Ajutor Maltez Filiala Blaj și altor cauze speciale) 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

- Diseminarea rezultatelor proiectului în unităţile 
şcolare şi ONG-urile cu elevi şi tineri cu CES  
- Implicarea voluntarilor (profesori şi elevi) din 
unităţile  şcolare de masă partenere în desfăşurarea 
competiţiei sportive; 
- Asigurarea unui cadru favorabil pentru practicarea  
atletismului  şi a competiției  sportive în rândul 
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale; 
- Promovarea şi mediatizarea  rezultatelor proiectului; 
- Realizarea de activităţi recreative pentru participanţi; 
- Constituirea unui grup de alergători, care să urmeze 
un program constant de antrenamente, cu scopul 
obţinerii unei bune condiţii fizice, menţinerii sănătăţii, 
socializării constante cu copiii cu sindrom Down sau 
CES; 
- Dezvoltarea și implementarea proiectelor care 

abordează problematici sociale și economice specifice 

integrării grupurilor vulnerabile; 

- Promovarea culturală și turistică a județului Blaj. 

 

Proiecte propuse în cadrul Obiectivului strategic nr. 2 – Dezvoltarea activităților culturale și creșterea 

consumului cultural 

Măsura 2.1. Dezvoltarea activităților culturale 

Măsura 2.2. Susținerea diversificării publicului și creșterea consumului cultural 

Măsura 2.3. Creșterea vitalității formelor culturale specifice minorităților, grupurilor etnice și 

grupurilor vulnerabile 

Măsura 2.4. Formarea și dezvoltarea unui public competent din punct de vedere cultural (susținerea 

culturii în educație, încurajarea practicilor artiștilor amatori); 

 

Fișă proiect nr. 7 

Titlul proiectului Festivalul Internațional  ”George Enescu” - 
moment blăjean 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2., OS.3.  

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1., 2.2., 3.1. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Centrul de Cultură Alba, Agenți economici 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Buget local, județean, sponsorizări 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

- Dezvoltarea parteneriatelor între operatori 
culturali și entități economice; 
- Dezvoltarea de programe de anvergură națională 
și internațională; 
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Impactul va fi multidirecțional, prin conștientizarea 
valorii operelor artistice și creșterea interesului 
pentru actul artistic de calitate, punerea în valoare 
a infrastructurii culturale existente, vizibilitatea 
orașului ca centru al culturii naționale. 

 

 

Fișă proiect nr. 8 

Titlul proiectului Editarea și tipărirea revistei locale ”ASTRA 
Blăjeană” în format letric și digital 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2; OS.3  

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1.; 2.2. ; 3.2.  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

În anul 1996, ia ființă „Astra blăjeană” cu apariţie 
trimestrială (martie, iunie, septembrie, decembrie). 
Primul număr a apărut în decembrie 1996, în format 
tabloid, cu patru pagini, 500 de exemplare. Din al 
doilea an, 1997, revista apare sub conducerea unui 
colectiv de redacţie compus din: Ion Moldovan 
(redactor-şef), Silvia Pop (redactor şef-adjunct), Oniţa 
Mărghitan (secretar de redacţie), Ion Buzaşi, Ana 
Hinescu, Ioan Popa, Teodor Seiceanu, Daniel Voina 
(membri). În acelaşi timp, a crescut numărul de pagini 
şi au survenit modificări în componenţa colectivului 
redacţional. De la al treilea număr, septembrie 1997, 
redactorul şef al revistei este Silvia Pop, iar din 
decembrie 1997 apar noi redactori: pr. Vasile Benchea 
şi prof. Cornel Tatai-Baltă. Din 1998 revista apare cu 
zece pagini, iar secretar de redacţie este Cristian Glonţ. 
Următoarele ediţii apar în acelaşi format tabloid, în 16 
sau 24 pagini, în funcţie de evenimentele organizate şi 
evocate în revistă. Din 2005, colectivul redacţional a 
fost format din: Silvia Pop (redactor-şef), Dinu Virgil 
(secretar de redacţie), Vasile Benchea, Ion Buzaşi, 
Claudia Marcela Ciortea, Ioan Fărcaş, Ana Hinescu, 
Claudia Oancea-Raica, Maria-Daniela Pănăzan, Petru 
Pinca, Ioan Popa, Anton Rus, Cornel Tatai-Baltă, Daniel 
Voina (membri).  
Revista este structurată pe câteva rubrici permanente 
susţinute de redactorii revistei: Ecumenica, 
Personalităţi blăjene, Comemorări. Aniversări, Din 
activitatea Astrei şi a Despărţământului Blaj, Viaţa 
Cărţilor, Pagina Tinerilor, ASTRA şi Şcoala, Plastica, 
Revista Revistelor. 
În anul 2007 (anul XI, nr. 2/ iunie 2007) publicaţia 
optează pentru un format A4, coperta 1 şi 4 color, 
din dorinţa de a impune cititorilor o ţinută elegantă, 
un conţinut bogat şi un design atractiv. Rubricile s-
au diversificat în funcţie de sugestiile venite din 
partea colaboratorilor şi a cititorilor: Editorial, 
Ecumenica, Evocări. Aniversări - Comemorări, Istorie 
şi critică literară, Istorie şi cultură, Poezie, Proză, 
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Plastica, Viaţa cărţilor, ASTRA şi tinerii, Manifestări 
ASTRA, Revista revistelor. 
Din 2018, colectivul redacţional a fost format din: 
Claudia Oancea-Raica (redactor-şef), Dinu Virgil 
(secretar de redacţie), Ion Buzaşi, Claudia Marcela 
Ciortea, Ana Hinescu, Ioan Mihălțan, Cornelia Nicoară, 
Maria-Daniela Pănăzan, Petru Pinca, Mioara Pop, Ioan 
Popa, Anton Rus, Carmen Simu, Cornel Tatai-Baltă, 
Anca Elisabeta Tatay – membri. 
 „Astra blăjeană” este o oglindă a numeroaselor 
activităţi organizate de către Asociaţiunea ASTRA prin 
Despărţământul Blaj, dar şi a întregii vieţi culturale şi 
spirituale blăjene pe care o animă şi o susţine 
neîntrerupt. De asemenea, revista promovează 
imaginea emblematică a satelor româneşti prin 
activităţile Cercurilor Culturale, dar şi cronici, 
informaţii, reflecţii despre acţiunile importante ale 
celorlalte Despărţăminte din ţară şi de peste hotare. 
Pagini însemnate sunt dedicate personalităţilor ilustre 
ale Blajului şi nu numai: I. Micu Clain, Gheorghe Şincai, 
Petru Pavel Aron, Samuil Micu, Timotei Cipariu, 
mitropolitul Alexandru Şterca Şuluţiu, Augustin Bunea, 
Ion Agârbiceanu, Pavel Dan, Nicolae Comşa, Ştefan 
Manciulea, Coriolan Suciu, Ioan Vultur, Ioan Miclea, 
Mihai Eminescu etc. 

Stadiul actual al proiectului proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Asociațiunea ASTRA, Despărțământul ,,Timotei 
Cipariu” Blaj; Primăria Municipiului Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare buget local, sponsorizări 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Creșterea consumului cultural 
Promovarea evenimentelor culturale și dezvoltarea 
caracterului multietnic și multiconfesional 

 
 

Fișă proiect nr. 9 

Titlul proiectului Drumul Papei Francisc în (la) Blaj 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Dezvoltarea unor componente de turism religios (de 
nișă) precum Drumul Papei Francisc în Blaj de la 
Câmpia Libertății la Curia Arhiepiscopiei Majore și 
apoi la Bisericuța Greco-catolică ”Fericitul Ioan 
Suciu” din cartierul Barbu Lăutarul, unde s-a întâlnit 
cu comunitatea romă. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-catolică 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  
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Surse potențiale de finanțare Fonduri locale sau fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

 

 

 

Fișa proiect nr. 10 

Titlul proiectului Blaj Arts Festival 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1. ; 2.2.; 2.3. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Eveniment unic Europa de Est, dedicat artelor 
spectacolului muzical și desfășurat în aer liber - 
Câmpia Libertății -, Blaj Arts Festival include 
următoarele activități:  
- prezentarea de spectacole și concerte de operă, 
operetă, musical și balet produse de companii  
renumite de teatru musical din Europa; 
- organizarea de masterclasses, workshop-uri, 
conferințe și expoziții;  
- dezvoltarea de activități conexe menite să pună în 
valoare potențialul cultural și turistic al municipiului 
Blaj și să stimuleze dezvoltarea economică  

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Propunere transmisă de d-na Moldovan Alina Ofelia 

Termen de implementare 2021 – 2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, Granturi SEE și norvegiene, 
bugetul regional și local, sponsorizări. 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Stimularea consumului cultural la nivel local, 
regional și național; 
Dezvoltarea unui public nou și educarea gustului 
acestuia pentru evenimente de calitate; 
Includerea municipiului Blaj în circuitul cultural 
internațional și promovarea acestuia ca destinație 
culturala și turistică la nivel național și internațional; 
Dezvoltarea de relații de cooperare la nivel național 
și internațional prin realizarea unor parteneriate cu 
instituții reprezentative de cultură și operatori 
economici privați. 

 

 

Fișa proiect nr. 11 

Titlul proiectului Academia de Arte 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2., 2.3. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Proiectul propune organizarea unor stagii de 
formare și cercetare profesională în domeniul 
artelor și industriilor creative destinate 
adolescenților și tinerilor. Aceste stagii de pregătire 
se vor desfășura sub forma unor serii de tabere 
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creative pe toată durata vacanței de vară, iar 
rezultatul final al fiecărei serii de participanți va fi 
expus/prezentat în spații informale din Blaj, 
transformând municipiul în cel mai mare hub 
cultural din Romania și, totodată, într-un adevărat 
muzeu al artelor în aer liber. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Propunere transmisă de d-na Moldovan Alina Ofelia 

Termen de implementare 2021 – 2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, Granturi SEE și norvegiene, 
bugetul regional și local, sponsorizări. 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Dezvoltarea comunității artistice la nivel local, 
regional și național; 
Stimularea consumului cultural la nivel local și 
național; 
Includerea municipiului Blaj în circuitul educațional 
la nivel național și promovarea lui ca destinație 
culturală; 
Creșterea capacității administrative culturale. 

 

 

Fișă proiect nr. 12 

Titlul proiectului Realizarea unui cimitir ecumenic modern la Blaj de 
către Biserica Greco-catolică 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Mitropolia Română Unită cu Roma dorește 
realizarea unui cimitir destinat tuturor confesiunilor 
din Municipiul Blaj, amenajat și dotat la standarde 
europene. Anul 2021 este Anul omagial al 
pastorației românilor din afara României și Anul 
comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea 
liturgică și culturală a cimitirelor. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-catolică 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri locale sau fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 
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Fișă proiect nr. 13 

Titlul proiectului Dezvoltarea și amenajarea unui Parc de aventură în 
Pădurea Mișca din Blaj 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Mitropolia Română Unită cu Roma deține o 
suprafață de teren de aproximativ 30 ha cu pădure 
de stejar, situată lângă râul Târnava Mare la intrarea 
în localitate dinspre Est. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-catolică 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri locale sau fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

 

 

 

Fișă proiect nr. 14 

Titlul proiectului Realizarea unei zone de agrement și recreere în 
Pădurea Cărbunari din Blaj 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Mitropolia Română Unită cu Roma  dorește 
realizarea și amenajarea unei zone de agrement și 
recreere în Pădurea Cărbunari din Blaj. Suprafața 
pădurii Cărbunari este de cca. 200 ha și este situată 
la 2 km de municipiul Blaj, înspre sud-vest. În 
interiorul pădurii există o Capelă a Sfintei Fecioare, 
loc de pelerinaj, construită în anul 1937. La baza 
pădurii se dorește amenajarea zonei de picnic și 
câteva trasee de biciclete sau drumeție. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-catolică 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri locale sau fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

 

 

 

Fișă proiect nr. 15 

Titlul proiectului „Bazarul primăverii” 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2. 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2.  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

A 1- Instituțiile participante  vor organiza pe parcursul 
lunii februarie, activități comune, cu caracter socio-



 
124 

 

educativ și comunitar sub forma unor  ateliere de 
creație,  cu ocazia  sărbătorilor de primăvară.  
A2-Proiectul se finalizează cu un târg de prezentare și 
vânzare a obiectelor confecționate. 

Stadiul actual al proiectului În desfășurare 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Responsabil: Liceul Teologic Greco-Catolic ”Sf. Vasile cel 
Mare” Blaj 
Partener: Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj prin 
Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii 
”Bunul Samaritean” Blaj 

Termen de implementare 2022-2027 

Buget estimativ 2000 lei/an - costul materialelor de lucru folosite la 
atelierele de creație organizate de Liceul Teologic 
Greco-Catolic ”Sf. Vasile cel Mare” Blaj 

Surse potențiale de finanțare  

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat și 
de impact) 

- Creșterea potențialului de dezvoltare la nivel 
individual, prin oportunități adecvate de dezvoltare a  
creativității în rândul elevilor, ceea ce va duce la 
urmărirea unei cariere profesionale în acest sector, 
precum și la explorarea sectorului pentru propriul 
consum, plăcerea și exprimarea personală; 
- Încurajarea și dezvoltarea competențelor și abilităților 
legate de arte și cultură în rândul copiilor, de la școala 
primară până la liceu. 

 
 

Fișă proiect nr. 16 

Titlul proiectului „Blajul geospațial” 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

- prezentarea/promovarea elementelor definitorii 
ale identităţii culturale a municipiului Blaj, prin 
intermediul site-ului cartografic; 
- prezentarea/promovarea activităților de educare a 
publicului prin valorificarea patrimoniului geografic 
local; 
- crearea unui site dedicat promovării geografiei 
locale (ex. https://sites.google.com/view/geografii-blajini) 

Stadiul actual al proiectului în desfășurare 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Prof. Simu Alexandru 

Termen de implementare Mai – Iunie 2021 

Buget estimativ 2000 RON – cost domeniu 
2000 RON – cost mentenanță site 

Surse potențiale de finanțare  

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

- prezentarea activităților culturale  
- promovarea geografiei/patrimoniului geografic și 
ecologic al municipiului 
- comunicarea optimă a informațiilor culturale către 
un public străin. 

https://sites.google.com/view/geografii-blajini
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Fișă proiect nr. 17 

Titlul proiectului Agnus Dei 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2  

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1.  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Propunem dezvoltarea activităților culturale și 
prezentarea patrimoniului cultural printr-o 
abordare artistică, îmbinând forme artistice 
transdisciplinare, experimentale, colaborative. 
Planul nostru prin care dorim să susţinem 
diversitatea şi noutatea expresiilor culturale, 
vizează stimularea creşterii următoarelor sectoare: 
cultura scrisă, dansul, muzica și religia.  
Propunem un spectacol artistic care se va desfășura 
în locații emblematice din Blaj. Spectacolul va 
include un concert de muzică, recital de poezie, 
spectacol de dans. Vor fi implicați artiști 
contemporani, atât locali cât și naționali.  
Spectacolul se va adresa publicului larg, dar în mod 
special elevilor și viitorilor elevi/studenți din  Blaj, 
Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia, Liceul de 
Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-
Napoca, precum și tuturor iubitorilor de artă și 
cultură.  

Stadiul actual al proiectului Propunere 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Responsabil: Club Sportiv Gimn Star 
Parteneri: Primăria Blaj, Jump In Dance Company, 
Corul Catedralei ”Sfânta Treime”, Filarmonica 
”Regala” Alba Iulia, scriitori contemporani, 
instituțiile școlare din Blaj 

Termen de implementare 2021-2022 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, buget local, sponsorizări  

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

- Încurajarea conținutului cultural de înaltă calitate; 
- Creșterea potențialului de dezvoltare la nivel 
individual; 
- Urmărirea unei cariere profesionale în acest 
sector, precum și la explorarea sectorului pentru 
propriul consum, plăcerea și exprimarea personală; 
- Încurajarea și dezvoltarea competențelor și 
abilităților legate de arte și cultură în rândul copiilor, 
de la școala primară până la liceu; 
- Participarea la activităţi culturale de construire a 
identităţii; 
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Fișă proiect nr. 18 

Titlul proiectului Cinematograf în aer liber în Parcul ”Avram Iancu” 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Amenajarea unui spațiu în aer liber pentru proiecții 
cinematografice (ex. de tipul drive-in) 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Primăria Municipiului Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ 480.000 lei 

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, fonduri județene, fonduri locale 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Diversificarea activităților culturale 
Creșterea numărului de spectatori, creșterea 
consumului cultural. 

 
 

Fișă proiect nr. 19 

Titlul proiectului Festivalul Ridichii 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Organizarea unui festival anual al ridichii 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Parohia Romano - Catolică Tiur 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Diversificarea activităților locale, Promovarea 
tradițiilor și obiceiurilor locale 

 

 

Fișă proiect nr. 20 

Titlul proiectului Organizarea unor expoziții de pictură, gravură, 
caricatură 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Organizarea unor expoziții de pictură, gravură, 
caricatură (cu participarea unor artiști din Cluj, Sf. 
Gheorghe sau din fondurile unor foști  artiști vestiți), 
concerte de orgă în Biserica reformată din Blaj, 
concert de gospel (jazz vocal: Sabo Timea, din Blaj-
Cluj) 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Parohia Reformată Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  
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Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, buget local, 
sponsorizări 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Diversificarea activităților locale, promovarea 
tradițiilor și obiceiurilor locale 

 

 

Fișă proiect nr. 21 

Titlul proiectului Reabilitare orgă din Biserica Reformată 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

curățare, schimbarea motorului 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Parohia Reformată Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ 31.000 lei 

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Organizarea de evenimente culturale 

 
 

Fișă proiect nr. 22 

Titlul proiectului Organizarea unor concerte de orgă în Biserica 
Reformată 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Organizare concerte de muzică  

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Parohia Reformată Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Organizarea de evenimente culturale 

 

 

Fișă proiect nr. 23 

Titlul proiectului Organizare „Seară de conferințe” 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri  (dacă este cazul) Protopopiatul Ortodox Român Blaj  
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Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Organizarea de evenimente culturale 

 

 

Fișă proiect nr. 24 

Titlul proiectului Organizare „ O seară de film” 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Proiecții de film artistic educativ/ o dată pe lună 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Protopopiatul Ortodox Român Blaj  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Organizarea de evenimente culturale 

 

 

Fișă proiect nr. 25 

Titlul proiectului Organizare „O seară de film documentar” 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Proiecții de filme documentare pe diferite teme cu 
caracter științific, istoric, social etc./ o dată pe lună 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Protopopiatul Ortodox Român Blaj  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Organizarea de evenimente culturale 

 

 

Fișă proiect nr. 26 

Titlul proiectului Organizare Festivalul de pricesne  

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Activitate anuală 
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Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Protopopiatul Ortodox Român Blaj  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Organizarea de evenimente culturale 

 

 

Fișă proiect nr. 27 

Titlul proiectului Organizare ”Întâlnirea Municipală a Tinerilor” 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Activitate anuală 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Protopopiatul Ortodox Român Blaj  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Organizarea de evenimente culturale 

 

 

Fișă proiect nr. 28 

Titlul proiectului Organizarea ”Marșul pentru viață” 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Activitate anuală 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Protopopiatul Ortodox Român Blaj  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Organizarea de evenimente culturale 

 

 

Fișă proiect nr. 29 

Titlul proiectului Organizarea Ateliere de pregătire pentru 1 
decembrie (Ziua Națională) 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 
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Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Activitate anuală 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Protopopiatul Ortodox Român Blaj  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Organizarea de evenimente culturale 

 

 

Fișă proiect nr. 30 

Titlul proiectului Înființare trupă de teatru 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Alcătuirea unei trupe de teatru din tineri talentați, 
care să susțină piese de teatru cu impact social-
caritabil / activitate semestrială. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Protopopiatul Ortodox Român Blaj  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Atragerea tinerilor în activitățile culturale; Creșterea 
consumului cultural 

 
 
 

Fișă proiect nr. 31 

Titlul proiectului Organizarea de tabere de vară 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

- Organizarea unor tabere de vară (5-7 zile) de 
tâmplărie și sculptură, având ca produse finale 
anumite piese de mobilier sau obiecte de joacă de 
tip Montessori pentru dezvoltarea dexterităților), 
pentru anumite instituții de învățământ preșcolar 
(grădinițe). - Organizarea unei astfel de tabere cu 
activități care să promoveze elementele de 
etnografie românești 
 (costume populare, mobilier specific caselor 
țărănești, unelte etc.). Organizarea acestui 
eveniment presupune o colaborare între Centrul de 
Tineret Tiur -Obârșii și Liceul Tehnologic „Timotei 
Cipariu”/ activitate anuală ( iulie –august) 
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Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Protopopiatul Ortodox Român Blaj  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Creșterea consumului cultural 

 

 

Fișă proiect nr. 32 

Titlul proiectului Organizarea de expoziții  

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Expoziții ale cărților reprezentative pentru istoria si 
cultura poporului roman, existente in fondurile 
Bibliotecii “Timotei Cipariu” și în colecția ”Oamenii 
Blajului” 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Biblioteca Documentară “Timotei Cipariu” Blaj, 
Editura ”Buna Vestire”  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Atragerea tinerilor în activitățile culturale; Creșterea 
consumului cultural 

 

 

Fișă proiect nr. 33 

Titlul proiectului Organizarea de cursuri  

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Organizarea de cursuri de limba germană, care să le 
permită participanților o orientare profesionala mai 
bună și accesul la cărțile în limba germană din 
bibliotecă. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Biblioteca Documentară “Timotei Cipariu” Blaj  

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Atragerea tinerilor în activitățile culturale; Creșterea 
consumului cultural 
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Fișă proiect nr. 34 

Titlul proiectului Organizarea de evenimente pentru valorificarea 
unor scrieri științifice-istorice 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Organizarea de întruniri la evenimente importante 
legate de domeniul centrului, organizarea și 
arhivarea documentelor din dotare 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Centrul Cultural „Jacques Maritain” Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Creșterea consumului cultural 

 

 

Fișă proiect nr. 35 

Titlul proiectului Organizarea de evenimente culturale 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, editare și 
reeditare de carte41, simpozioane, sesiuni de 
referate, lecții deschise, concursuri școlare, 
manifestări omagiale si aniversare, expoziții de 
carte, recitaluri, audiții, lansări CD, videoproiecții 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri  (dacă este cazul) Biblioteca Municipală ”Școala Ardeleană” Blaj, 
Editura ”Buna Vestire”   

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Creșterea consumului cultural 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Colecția ”Oamenii Blajului”, în care au apărut broșuri care prezintă personalități precum Gheorghe Șincai, Ioan 
Bob, Inochenție Micu Clain, la care se pot adăuga alte personalități blăjene, chiar contemporane. Aceste broșuri 
pot fi puse în vânzare la punctele de informare turistică prevăzute în proiect, la recepția spațiilor de cazare, în 
librării, lucru ce ar duce la recuperarea costurilor de tipărire. În plus, proiectul poate fi extins și la ”Monumentele 
Blajului”, într-o serie similară și pusă în vânzare în același mod (sugestia doamnei Marcela Ciortea, conf. univ. dr. 
la Universitatea ”1 Decembrie”, Alba-iulia) 
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Fișă proiect nr. 36 

Titlul proiectului Organizarea de evenimente culturale și educative 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

- Cerc de creație literară 
- Târguri de meserii 
- Expoziții de aranjamente florale, de pictură 
- Ansamblu de teatru 
- Cerc de matematică 
- Atelier de gătit 
- Atelier pentru firmele de exercițiu 
- Revista de cultură pentru tineri 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Liceul Tehnologic “Ștefan Manciulea” Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Creșterea consumului cultural 

 

 

Fișă proiect nr. 37 

Titlul proiectului Organizarea de evenimente culturale  

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Spectacole de teatru, concerte de muzică clasică, 
folclorică și pentru tineret,  expoziții de artă, serie de 
conferințe despre personalitățile Blajului transmise 
și de postul local de radio 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) U.A.T. - Municipiul Blaj - Palatul Cultural 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Creșterea consumului cultural 

 

 

Fișă proiect nr. 38 

Titlul proiectului Organizarea de evenimente culturale  

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Proiect național (3-15 mai) „Blajul la moment 
aniversar”, Momentul 1848, Proiect național 
„Scriitori români la Blaj” 
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Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Creșterea consumului cultural 

 

 

Fișă proiect nr. 39 

Titlul proiectului Modernizarea Muzeului de Istorie „Augustin 
Bunea” Blaj  

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

- Completarea colecțiilor din muzeu cu cât mai multe 
piese (documente) noi și punerea lor în valoare; 
- Restaurarea pieselor deteriorate (documente, 
carte veche etc.); 
- Realizarea unui tur virtual al muzeului; 
- Organizarea de acțiuni culturale variate; 
- Extinderea și dotarea spațiului expozițional; 
- Editare de materiale informative cu caracter 
cultural, istoric, turistic sub forma de cărți, broșuri, 
cataloage, pliante, hărți, ilustrate etc. 
 - Crearea codului QR pentru piesele expuse. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Programe naționale de finanțare, Buget local, 
Sponsorizări, Fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Creșterea consumului cultural 

 

 

Fișă proiect nr. 40 

Titlul proiectului ArtInvent. Artă și inventică în curtea școlii. 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1., 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Proiectul își propune ca, în Săptămâna altfel, 
Colegiul Național “Inochentie Micu Clain” să 
organizeze un festival de artă și inventică, dedicat 
elevilor. Festivalul va dura trei zile, astfel încât să 
deruleze activități pentru preșcolari și elevii din 
clasele primare (prima zi), elevii ciclului gimnazial (a 
doua zi) și liceeni (a treia zi), răspunzând nevoilor de 
cunoaștere și zonelor de interes specifice fiecărei 
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vârste. Activitățile desfășurate vor împleti arta și 
inventica: teatru de improvizație/teatru 
documentar/ teatru de păpuși, ateliere de scriere 
creativă, ateliere de fotografie, ateliere de artă 
plastică și caligrafie, ateliere de lectură, dezbateri și 
discuții cu oameni de cultură, ateliere de artă 
culinară, activități demonstrative și competiții de 
robotică, video-mapping, ateliere experimentale de 
astronomie, exerciții de exprimare artistică prin 
mișcare, audiții muzicale și spectacole în aer liber. 
Curtea școlii - recent recondiționată de Primăria 
Municipiului Blaj - va oferi un spațiu cultural 
inovator, cu funcționalitate multiplă, de o mare 
versatilitate. Existența unei structuri de tip 
amfiteatru, a zonelor verzi, a terenurilor sportive 
deschide oportunități majore pentru aducerea 
culturii și a științei în curtea școlii, adică mai aproape 
de elevi, facilitându-le acestora o creștere a 
interesului față de cele două domenii ale cunoașterii, 
prin intermediul unor spații neconvenționale și a 
unor activități care transformă formalul în informal, 
conferindu-i accesibilitate și un grad mai mare de 
atractivitate. 

Stadiul actual al proiectului Faza de proiectare 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” 
(direcțiunea școlii, cadrele didactice, personalul 
nedidactic și auxiliar) 
Parteneri: Primăria Municipiului Blaj 
Facultatea de Litere și Arte (Departamentul de Artă 
teatrală), din cadrul ULBS 
Universitatea  „1 Decembrie 2018”, Alba Iulia 
Teatrul de păpuși „Prichindel”, Alba Iulia 
Bosch Automotive S.R.L., Blaj 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Primăria Blaj, sponsorizări 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

- creșterea numărului de participanți și de parteneri 
din rândul unităților de învățământ locale, județene 
și naționale;- date statistice referitoare la accesarea 
site-ului www.imclain.ro (paginile dedicate 
proiectului - actualizări, vizite, consultări, referințe 
încrucișate); 
acoperirea mediatică (comunicate de presă, 
interviuri etc.); 
- demararea unor activități școlare extracurriculare 
(simpozioane, ateliere și cercuri de lectură, dezbateri 
etc.) care să aibă ca punct de plecare activități 
derulate în cadrul proiectului; 
- vizibilitatea pe rețelele de socializare și 
atractivitatea site-ului; 

http://www.imclain.ro/
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- transferul de informații și de know-how cu  
partenerii; 
- feedbackul de la participanți, parteneri, factori 
decizionali, alte părți interesate; 

 
 

Fișă proiect nr. 41 

Titlul proiectului Via Scriptorum (Drumul scriitorilor) - proiect  
nominalizat la categoria "Promovarea culturii scrise" 
la Premiile Administrației Fondului Cultural Național 
(festivitatea va avea loc în 9 mai 2021) 
https://mailchi.mp/540eb572dff9/premiile_afcn_2020 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1.; 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Via Scriptorum este o călătorie culturală ce are drept 
obiectiv descoperirea locurilor, oamenilor și istoriei 
Blajului. Organizat ca un joc de pistă, proiectul 
presupune parcurgerea, cu bicicleta, a unor trasee 
pitorești care leagă Blajul de câteva sate învecinate 
(Obreja, Cenade, Pănade, Bucerdea Grânoasă) pentru 
a facilita apropierea de operele și destinul unor 
personalități (Nicolae Mărgineanu, Ioan Suciu, Ion 
Agârbiceanu, Ion Brad, Ioan Maiorescu, Timotei 
Cipariu) a căror existență s-a împletit cu aceea a 
Blajului.  
Participanții vor avea de rezolvat o serie de probe 
amuzante și creative, inspirate din operele 
personalităților avute în vedere. Aceștia vor avea la 
dispoziție un ghid on-line, care, consultat în prealabil, 
îi va ajuta să răspundă cu succes provocărilor pe care 
jocul le presupune. Să înveți să mergi pe picioroange 
ca să treci de noroaie, așa cum povestea Ion 
Agârbiceanu, să identifici clădiri și locuri cu bogată 
semnificație în geografia personală a episcopului Ioan 
Suciu sau să pornești cu caiacul pe Târnavă, către 
Obreja lui Nicolae Mărgineanu, sunt doar trei 
exemple dintre probele unui joc de pistă inedit, creat 
în principal de elevi ai Colegiului Național „I.M. Clain” 
din Blaj, sub coordonarea prof. Ana Comșa și prof. 
Iulia Tarko, a profesoarei Delia Iorga, de la Școala 
Gimnazială „Ioan Maiorescu” din Bucerdea Grânoasă 
și a regizoarei Anca Berlogea-Boariu. 
Fiecare traseu de bicicletă este configurat de Marius 
Iorga, care a trasat și hărțile adiacente. De altfel, 
testarea traseelor pentru biciclete este realizată de 
profesorii Marius Iorga și Cornelia Mărginean, 
membri ai asociației Running&Cycling Club, Blaj. 
Informații despre cum se desfășoară jocul,  despre 
ediția precedentă a acestuia,  despre trasee și echipă 
pot fi găsite pe www.viascriptorum.com 

Stadiul actual al proiectului Proiect care, în iulie 2021, s-ar afla la a doua ediție.   

https://mailchi.mp/540eb572dff9/premiile_afcn_2020
http://www.viascriptorum.com/
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Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Colegiul Național “Inochentie Micu Clain”, Blaj (Prof. 
Ana-Maria Comşa, prof. Iulia Tarko) 
Running &Cycling, Blaj (prof. Delia Iorga, prof. Marius 
Iorga, prof. Cornelia Mărginean) 
Parteneri: Asociaţia ”Signis România” (Anca 
Berlogea-Boariu); 
Primăria Municipiului Blaj; 
Liceul Teologic Sfântul Vasile cel Mare”, Blaj; 
Şcoala Gimnazialǎ “Ioan Maiorescu”, Bucerdea 
Grânoasǎ; 
Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" , Cenade;  
Școala Gimnazială "Toma Cocișiu", Blaj;  
Liceul Tehnologic "Ștefan Manciulea", Blaj;  
Asociația “Frații Brad”;  
Biblioteca Municipală Blaj. 

Termen de implementare Iulie 2021 

Buget estimativ estimativ 82.000 lei/anual* 

Surse potențiale de finanțare Buget anual furnizat de AFCN, Fonduri 
nerambursabile alocate de Primăria Blaj; 
Sponsorizări; Taxe de participare 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat și 
de impact) 

- creșterea numărului de participanți și a numărului de 
trasee parcurse; 
- date statistice referitoare la accesarea site-ului și a 
paginilor de Facebook și Instagram ale proiectului 
(actualizări, vizite, consultări, referințe încrucișate); 
- acoperirea mediatică (comunicate de presă, 
interviuri etc.); 
- vizibilitatea pe rețelele de socializare și atractivitatea 
site-ului, paginii de Facebook și de Instagram ale 
proiectului; 
- transferul de informații și de know-how cu instituțiile 
și asociațiile partenere; 
- feedbackul de la participanți, parteneri, factori 
decizionali, alte părți interesate; 
- introducerea în Curriculumul la decizia școlii al 
unităților de învățământ partenere a unor discipline 
opționale vizând patrimoniul cultural local și regional; 
- demararea unor activități școlare extracurriculare 
(simpozioane, ateliere și cercuri de lectură, dezbateri 
etc.) care să aibă ca punct de plecare și bază de 
discuție operele personalităților vizate de proiect. 

* date furnizate de doamna profesoară Ana Comșa 

 

 

Fișă proiect nr. 42 

Titlul proiectului Concursul Național de Poezie ”Ocrotiți de 
Eminescu” 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2. 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1.  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Concursul, înființat în anul 2000, este unul 
prestigios și a ajuns la ediția a XXI-a, anul acesta. 
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Scopul proiectului şi obiectivul general: stimularea 
şi valorificarea interesului elevilor şi cadrelor 
didactice faţă de opera poetului naţional Mihai 
Eminescu 
Obiectiv general: afirmarea şi promovarea creaţiei 
eminesciene, ,,expresie integrală a spiritualităţii 
româneşti’’ 
Obiective specifice: creşterea interesului faţă de 
poezia eminesciană; stimularea talentului elevilor 
prin realizarea de creaţii artistice; descoperirea, 
promovarea şi mediatizarea tinerelor talente; 
asigurarea unui demers interactiv al receptării 
creaţiei eminesciene, valorificând și stimulând 
potenţialul creativ şi originalitatea; cunoaşterea şi 
promovarea valorilor autentice din cultura română; 
dezvoltarea orizontului cultural al tinerilor 
Concursul are două secțiuni: Recitare din lirica 
eminesciană  și Creaţie literară: poezie 
La concurs pot să participe elevi aparținând școlilor 
gimnaziale, liceeni şi studenţi. La secţiunea recitare, 
concurenţii trebuie să pregătească un text 
reprezentativ din creaţia eminesciană. Textul să fie 
bine cunoscut şi interpretat adecvat (nu se acceptă 
citirea textului). Se recomandă ca timpul de recitare 
să nu depășească sub nici o formă 5 minute, iar din 
poemele ample eminesciene să fie alese doar 
fragmente.  
La secţiunea creaţie, concurenţii trebuie să trimită: 
3-5 poezii. 

Stadiul actual al proiectului Concursul a ajuns, în anul 2021, la ediția a XXI-a. 
Anul acesta, în pandemie, concursul s-a desfășurat 
doar on-line. 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Organizatori: ASTRA, Despărţământul ,,Timotei 
Cipariu’’ – Blaj  
Prof. dr. Oancea-Raica Claudia, vicepreședinte 
ASTRA  
Prof. dr. Maria-Daniela Pănăzan - scriitor, Uniunea 
Scriitorilor Români, Filiala  Sibiu 
Parteneri: Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” Blaj 
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu 
Consiliul Judeţean Alba 
Primăria Municipiului Blaj 
Consiliul Local al Municipiului Blaj 
Biblioteca Judeţeană ,,Lucian Blaga” Alba 
Uniunea Scriitorilor, Filialele: Cluj, Alba-Hunedoara, 
Sibiu 
Direcția Județeană pentru Cultură Mureș 
Revista „Vatra veche”  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

Termen de implementare 2022-2023 

Buget estimativ 5 000 euro 
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Surse potențiale de finanțare donații 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Afișe, pliante, medalii, diplome, diurne pentru 
juriu, decont combustibil, cazare, Antologia 
concursului 

 
 

Fișă proiect nr. 43 

Titlul proiectului Copii pentru copii 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2  

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1., 2.2., 2.3.  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de 
către instituţiile de învăţământ a tuturor copiilor, 
indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, 
naţionalitate sau infirmitate. Incluziunea este strâns 
legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – 
condiţie normală a convieţuirii umane42. Proiectul 
propus oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a 
tuturor: elevi, cadre didactice, părinţi  pentru a 
facilita cunoaşterea condiţiilor în care îşi desfăşoară 
activitatea şcolară şi extraşcolară copiii cu deficiențe 
fizice și de învățare, cei proveniți din medii 
defavorizate sau cei de la Centrul de Plasament, prin 
derularea unor activități educaționale, momente 
artistice, terapii ocupaționale, de ludoterapie şi 
culturale. 
Scopul proiectului:  
- perceperea diferenţei dintre elevi ca resurse în 
sprijinul educaţiei, mai degrabă decât ca probleme 
care trebuie să fie depăşite; 
- înlăturarea obstacolelor din calea incluziunii, 
obstacole provocate de societate şi nu de 
problemele medicale specifice; 
- schimbarea atitudinii faţă de  copilul  deficient sau 
defavorizat social; 
- promovarea unei atitudini de acceptare şi 
înţelegere firească a raporturilor dintre copiii cu 
nevoi speciale şi copiii consideraţi « normali », 
dintre copiii români şi copiii rromi sau de alte 
naţionalităţi ; 
- reducerea riscului de marginalizare şi excluziune 
socială a copiilor şcolari cu diferite dizabilităţi sau de 
diferite etnii; 
- promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între 
şcoli şi comunitate. 
Avem nevoie de un învăţământ incluziv deoarece 
copiii, indiferent de deficienţă sau dificultate de 

                                                           
42 Se poate constitui o grupă de elevi-voluntari de la profilul pedagogic care poate forma o trupă de actori 
amatori pentru un teatru de păpuși. Păpușile pot fi achiziționate de la meșteșugari locali, iar costurile ar putea 
fi recuperate prin vânzarea biletelor (sugestia doamnei Marcela Ciortea). 
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învăţare au un rol de jucat în societate după 
terminarea şcolii. 

Stadiul actual al proiectului Propunere de proiect 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Organizator: Colegiul Naţional ”I. M. Clain”               
imc.blaj@mail.albanet.ro, www.imclain.ro                        
Responsabili proiect: Director adj. Ana Marcu, Prof. 
dr. Claudia Oancea-Raica  
Parteneri: Centrul de Plasament, instituțiile 
culturale și unitățile de învățământ din municipiul 
Blaj 

Termen de implementare 2022-2027 

Buget estimativ 500 Euro/ 2500 Ron –pentru un an 

Surse potențiale de finanțare donații 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

Afișe, pliante, medalii, diplome, premii, jucării 

 

Fișă proiect nr. 44 

Titlul proiectului La Blaj, casele vorbesc! 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2; OS.3 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1., 2.2.  
3.1., 3.2.  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

A 1. identificarea obiectivelor culturale de 
importanță regională din Municipiul Blaj; 
A 2. crearea unui itinerariu cultural  care să cuprindă 
cât mai multe dintre obiectivele identificate; 
A 3. realizarea unei documentații culturale pentru 
fiecare obiectiv identificat; 
A 4. organizarea de acțiuni culturale complementare 
funcțiunii obiectivelor culturale identificate: 
4.1- proiecții cu tematică culturală pe fațadele 
clădirilor, vizibile din spațiul public; 
4.2- cinematograf în aer liber organizat în spațiul 
public; 
4.3- turul obiectivelor culturale, ghidat de personal 
de specialitate; 
4.4- turul digital al obiectivelor culturale, disponibil 
online, pe domeniul Primăriei Municipiului Blaj. 

Stadiul actual al proiectului În planificare 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Profesor Livia-Maria Bodea 
Primăria Municipiului Blaj 

Termen de implementare 2022-2025 

Buget estimativ A 1. 1000, 00 RON 
A 2. 1000, 00 RON 
A 2. 1000, 00 RON 
A 3. 1000,00 RON 
A 4.1 15.000,00 RON/sezon 
A 4.2 20.000,00 RON/sezon 
A 4.3 150,00 RON/tur cultural 
A 4.4  4000,00 RON (programare și administrare 
domeniu) 

mailto:imc.blaj@mail.albanet.ro
http://www.imclain.ro/
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Total: aprox. 50.000 RON/an 

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene pentru promovarea mediului 
cultural; Primăria Municipiului Blaj; Consiliul Județean 
Alba 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat și 
de impact) 

- stabilirea și promovarea unui program anual de 
activităţi culturale; 
- identificarea și descrierea elementelor definitorii ale 
identităţii culturale a Municipiului Blaj; 
- înscrierea Municipiului Blaj în competiția pentru 
desemnarea ”Capitalei Culturale Europene 2021”. 

 

Fișă proiect nr. 45 

Titlul proiectului „Simpozioane blajine” 

Obiectivul din strategie în care se încadrează OS.2. 

Măsura din strategie în care se încadrează 2.1., 2.2. 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

- organizarea de simpozioane tematice 
- organizarea de prezentări ale unor oameni de cultură, 
știință, ale unor studii și cercetări științifice; 

Stadiul actual al proiectului  

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Prof Simu Alexandru 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare  

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat și 
de impact) 

-  participarea la manifestările culturale a unui număr 
cât mai mare de invitați, turiști 
- tipărirea unor buletine informative etc.; 

 

Proiecte propuse în cadrul Obiectivului strategic nr. 3 – Promovarea municipiului Blaj ca destinație 

culturală 

Măsura 3.1. Atragerea publicului și profesioniștilor străini în municipiul Blaj 

Măsura 3.2.Promovarea activă a destinației culturale Blaj 

 

Fișă proiect nr. 46 

Titlul proiectului Dance for Joy 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.3.  

Măsura din strategie în care se încadrează 3.1.  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Propunem un Festival  al manifestării  creativității 
elevilor prin performanța scenică care trebuie 
prezentată.  
- Organizarea de  spectacole și performance-uri de 
dans în aer liber, în  patrimoniul construit: Câmpia 
Libertății, Crucea lui Avram Iancu, Parcul Avram 
Iancu. Spectacolele vor fi elaborate pe o tematică 
specifică locației de desfășurare. 

- Ateliere  de dans  (dans clasic, contemporan sau 

tradițional, jazz dance, spectacol de dans, majorete, 

dans  aerian) adresate  dansatorilor profesioniști, 
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amatori, dar și publicului larg, iubitori ai dansului și ai 

oricărei forme de mișcare. Atelierele se vor desfășura 

în spațiul public și vor fi susținute de Simona Noja, 

Alina Ciceo, Radu Domșa și  și alți  coregrafi  din lumea 

dansului și a baletului. 
- Atelier de muzică (muzică clasică, folclor, muzică 
modernă, jazz, rock) 
- Ateliere de creație plastică, respectând tematica și  
numai,susținute de artiști locali și  nu numai. 
- Organizarea unei Gale ce va însuma și prezenta, sub 
forma unui spectacol, rezultatele obținute în urma 
acestor ateliere.  Gala va avea loc în ultima zi de 
festival, la Palatul Cultural Blaj.  

Scopul proiectului este acela de stimulare a 

creativității elevilor, dezvoltarea activităților 

culturale și prezentarea patrimoniului cultural printr-

o abordare artistică, îmbinând forme artistice 

transdisciplinare, experimentale, colaborative. Planul 

prin care dorim să susţinem diversitatea şi noutatea 

expresiilor culturale, vizează stimularea creşterii 

următoarelor sectoare: cultura scrisă, dansul, muzica 

și pictura, prin abordarea unei tematici artistice în 

conformitate cu diferite etape din istoria Blajului, 

începând de la primele atestări documentare. 

Grup țintă: elevi din țara si străinătate cu vârsta 

cuprinsă între 7 și 18 ani,  aparținând școlilor, 

cluburilor și academiilor de dans cu rezultate notabile 

la nivel național și internațional; 

Resurse umane: 30 voluntari, elevi din orașul Blaj; 

- comisie de evaluare, coregrafi, organizatori. 

Participarea se va face pe bază de selecție, după 

trimiterea unui formular scris și a unei  înregistrări 

video, comisia de evaluare urmând a stabili 

participanții. 

Festivalul se derulează pe parcursul a 3 zile. 

1. Activitate ziua 1: Carnaval  

- o paradă a participanților costumați  prin centrul 

orașului și   performing-uri dans în locație cheie. 

- ateliere de creație,workshop-uri de dans, pictură și 

muzică 

2. Activitate ziua  2: Sports Day 

- program interactiv de activități sportive-recreative 

pentru copiii participanți, în locații atractive din 

oraș; trasee turistice pe Via Scriptorum, cu 

implicarea voluntarilor. 

3. Activitatea  ziua  3: Concert Gală 
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 - fiecare  grup prezintă un singur moment scenic 

(dans,muzică) de maxim 3 minute. 

Locația: Centrul orașului, Parcul Avram Iancu,Palatul 

Cultural (sau curtea Liceului I.M. Clain) 
Stadiul actual al proiectului Propunere 

(Exista un Concurs asemănător - Cupa Mărțișorului, 
aflat la a VIII-a ediție) 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Responsabil: Club Sportiv Gimn Star Blaj 
Parteneri: Primăria Blaj, Jump-In Dance Company; 
Radio Blaj, Inspectoratul Școlar Alba, Direcția 
Județeană de Tineret și Sport Alba; Asociația ”Născut 
pentru Sport”, instituțiile școlare din Blaj, Școala Baba 
Novak din Belgrad. 

Termen de implementare 2021-2027 - luna iunie 

Buget estimativ - 

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, buget local, sponsorizări 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

- atragerea unui număr mare de participanți de etnii 
și culturi diferite; 
- feedback de la participanți, factori decizionali; 
- valorizarea patrimoniului local construit; 
- educarea publicului larg în arta dansului; 
- valorizarea resursei umane la nivel local; 
- promovarea și conștientizarea rolului culturii în 
dezvoltarea durabilă, prin dialog inter-instituțional 
participativ. 

 
 
 

Fișă proiect nr. 47 

Titlul proiectului Express yourself 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.3 

Măsura din strategie în care se încadrează 3.1  

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Festival  internațional de dans  și creație artistică în 
spațiul public desfășurat pe parcursul a 2 zile, care 
constă în următoarele acțiuni:  
- Organizarea de  spectacole și performance-uri de 
dans în aer liber, în  patrimoniul construit: Câmpia 
Libertății, Crucea lui Avram Iancu, Parcul Avram 
Iancu. Spectacolele vor fi elaborate pe o tematică 
specifică locației de desfășurare. 
- Ateliere de dans adresate atât dansatorilor 
profesioniști și amatori, dar și publicului larg, iubitori 
ai dansului și ai oricărei forme de mișcare.  Atelierele 
se vor desfășura in spațiul public și vor fi susținute de 
Simona Noja, Alina Ciceo, Radu Domsa și alți  
coregrafi  din lumea dansului și a baletului. 
- Ateliere de creație plastică, respectând tematica și   
susținute de artiști locali și nu numai. 
- Atelier de pictură. 
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- Organizarea unei Gale ce va însuma și prezenta, 
sub forma unui spectacol, rezultatele obținute în 
urma acestor ateliere.  Gala va avea loc în ultima zi 
de festival, la Palatul Cultural Blaj.  

Stadiul actual al proiectului propunere 

Responsabili și parteneri (dacă este cazul) Responsabil: Club Sportiv Gimn Star Blaj 
Parteneri: Primăria Blaj, Inspectoratul Școlar Alba, 
Teatrul de Balet Sibiu,  Asociația Jump In Dance 
Company, Academii de dans din țară și străinătate, 
instituții școlare din Blaj. 

Termen de implementare 2021-2027 (în fiecare an în luna martie)  

Buget estimativ  
- 

Surse potențiale de finanțare Fonduri europene, buget local, sponsorizări , vânzare 
de bilete 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 

- valorizarea patrimoniului local construit; 
- educarea publicului larg prin cultură; 
- implicarea publicului în actul creator și atragerea 
acestuia către diferite forme de artă; 
- promovarea și conștientizarea rolului culturii în 
dezvoltarea durabilă prin dialog inter-instituțional 
participativ; 
- creșterea investițiilor în educația artistică, care vor 
contribui la conștientizarea și responsabilizarea 
tinerilor și a întregii comunități locale în păstrarea și 
promovarea patrimoniului blăjean; 
- creșterea numărului de iubitori de artă și cultură la 
nivel local și oportunitatea de a urma această cale. 

 

 

Proiecte propuse în cadrul Obiectivului strategic nr. 4 – Creșterea capacității administrative culturale 

Măsura 4.1. Digitalizarea serviciilor culturale ale administrației publice 

Măsura 4.2.Dezvoltarea resurselor umane 

Fișă proiect nr. 48 

Titlul proiectului Realizarea prin reamenajare și dotare a unui Centru 
de formare continuă a clerului greco-catolic în Blaj 

Obiectivul din strategie în care se 
încadrează 

OS.4 

Măsura din strategie în care se încadrează 4.2 

Scurtă descriere a activităților vizate de 
proiect 

Mitropolia Română Unită cu Roma dorește 
reabilitarea unei clădiri existente, amenajarea și 
dotarea acesteia în scop educativ. 

Stadiul actual al proiectului Idee de proiect 

Responsabili și parteneri  
(dacă este cazul) 

Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-catolică 

Termen de implementare 2021-2027 

Buget estimativ  

Surse potențiale de finanțare Fonduri locale sau fonduri europene 

Rezultate preconizate (indicatori de rezultat 
și de impact) 
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3.5. Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei 
 

Strategia de dezvoltare culturală a Municipiului Blaj pentru perioada 2021-2027 reprezintă 

documentul programatic cu rol în definirea direcțiilor de dezvoltare sectoriale pentru exercițiul 

financiar 2021-2027, integrând atât proiectele propuse de autoritățile publice locale, cât și cele 

propuse de comunitate.  

O etapă importantă o reprezintă implementarea proiectelor propuse pentru exercițiul financiar 2021-

2017 și monitorizarea realizării acestora.  

Implementarea Strategiei de dezvoltare culturală a Municipiului Blaj se va realiza sub coordonarea 

elaboratorului acesteia, Primăria Municipiului Blaj, dar și cu implicarea activă a tuturor partenerilor 

interesați, identificați ca fiind responsabili în cadrul Planului de acțiune sau parteneri în implementarea 

proiectelor strategice.  

Etapele cheie necesare pentru implementarea Strategiei sunt enumerate în tabelul de mai jos, cu 

includerea responsabililor și a termenului prevăzut a fi realizate. 

 

Etapă cheie Instituții responsabile Rezultate Termen 

Finalizarea și aprobarea Strategiei 
de dezvoltare culturală a 
Municipiului Blaj 

Primăria Municipiului 
Blaj 

Echipa de coordonare 

Strategie aprobată 
prin HCL 

2021 

Formarea Comitetului de 
monitorizare  a strategiei și 
stabilirea unui plan de lucru 

Primăria Municipiului 
Blaj 

Actori cheie relevanți 
implicați  

Comitet de 
monitorizare 
strategie format 

2021 

Elaborarea documentațiilor 
tehnico-economice aferente 
proiectelor propuse în strategie 

Primăria Municipiului 
Blaj 

Actori cheie relevanți 
implicați 

Prestatori de servicii 

Documentații 
tehnico-
economice 
elaborate 

2021-2027 

Identificarea partenerilor publici și 
privați pentru dezvoltarea și 
implementarea proiectelor 
propuse în strategie 

Primăria Municipiului 
Blaj 

Actori cheie relevanți 
implicați 

 

Parteneriate 
formate 

2021-2027 

Planificarea multianuală a 
bugetului cu includerea proiectelor 
propuse în strategie 

Primăria Municipiului 
Blaj 

Actori cheie relevanți 
implicați 

Buget multianual 
elaborat 

2027 

Facilitarea implementării 
proiectelor prioritare 
(concesionare terenuri, 
facilitare construcții, facilități 
pentru capacități de producție, 
reducerea/înlăturarea barierelor 
administrative 

Primăria Municipiului 
Blaj 

Actori cheie relevanți 
implicați în proiectelor 

propuse în strategie 

Facilități acordate 2021-2027 

Promovarea și sprijinirea 
inițiativelor private în domeniile 
prioritare și complementare 
proiectelor prioritare 

Primăria Municipiului 
Blaj 

Actori cheie relevanți 
implicați în proiectelor 

propuse în strategie 

Inițiative private 
sprijinite 

2021-2027 
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Etapă cheie Instituții responsabile Rezultate Termen 

Implementarea proiectelor 
prioritare (realizare achiziții 
publice, executare lucrări, etc.) 

Echipele de 
implementare 

Proiecte 
implementate 

2021-2027 

Monitorizarea stadiului 
implementării proiectelor din 
portofoliul de proiecte prioritare și 
realizarea unor rapoarte de 
monitorizare 

Comitetul de 
monitorizare 

Raport de 
monitorizare anual 
și propuneri/ 
recomandări 

2021-2027 

Evaluarea finală a Strategiei de 
dezvoltare culturală a  Municipiului 
Blaj 

Comitetul de 
monitorizare 

Raport de evaluare 2027 

 

Mecanismul de monitorizare a strategiei de dezvoltare durabilă va fi susținut de către Primăria 

Municipiului Blaj, prin următoarele etape cheie: analiza anuală a procesului de implementare a 

strategiei de dezvoltare, facilitarea și îmbunătățirea continuă a proceselor de pregătire și 

implementare a proiectelor, aplicarea mecanismelor interne de monitorizare și evaluare. 

Pentru monitorizarea activităților și a rezultatelor obținute, în perioada 2021-2027, Primăria 

Municipiului Blaj, prin compartimentele de specialitate, va întocmi rapoarte anuale de monitorizare, 

ce vor conține situația implementării strategiei la sfârșitul fiecărui an, pe care le va prezenta 

partenerilor. 

În cadrul acestor rapoarte se va menționa progresul înregistrat în implementarea strategiei, luându-se 

în considerare indicatorii de monitorizare stabiliți și se vor propune măsuri corective, dacă s-au 

constatat probleme sau întârzieri. 

Pentru realizarea procesului de monitorizare și evaluare a strategiei au fost identificate seturi de 

indicatori de monitorizare și evaluare în scopul măsurării progreselor viitoare. 

Indicatorii de impact reprezintă un set de indicatori (indicatori ce operaționalizează obiectivele 

strategice ale documentului) în vederea monitorizării și raportării modalității de evoluție a anumitei 

problematici identificate, se obțin la câțiva ani după finalizarea proiectelor prioritare aferente fiecărui 

obiectiv și vor fi urmăriți în cadrul evaluării Strategiei după o anumită perioadă de timp, recomandabil 

în momentul în care se elaborează Strategia de dezvoltare pentru următoarea perioadă de 

programare, pentru că în cadrul acesteia se realizează analiza diagnostic a principalilor indicatori socio-

economici.  

 

Indicator de impact Unitate 
de 

măsură 

Sursa de 
documentare 

Valoarea de 
referință din 

prezent (2019) 

Valoarea 
țintă pentru 

anul 2027 

Obiectiv strategic nr. 1: Conservarea şi valorificarea resurselor culturale locale și susținerea 
activităților culturale și recreative 

Înființarea capacităților cu 
rol în colectarea și analiza 
datelor privind cultura şi 
dezvoltarea culturală 

număr Primăria Mun. Blaj 0 1 

Creșterea rolului stimulator 
și de lider al culturii în 
dezvoltarea durabilă prin 
crearea unui instrument de 
susţinere şi elaborare de 
politici, bazat pe fapte și cifre 

număr Primăria Mun. Blaj 
Actori cheie 
relevanți implicați 

0 1 
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Indicator de impact Unitate 
de 

măsură 

Sursa de 
documentare 

Valoarea de 
referință din 

prezent (2019) 

Valoarea 
țintă pentru 

anul 2027 

ce analizează relația 
multidimensională dintre 
cultură și dezvoltare 

Obiectiv strategic nr. 2: Dezvoltarea activităților culturale și creșterea consumului cultural 

Culegerea de date pentru 
politici informate și sisteme 
de monitorizare pentru 
cultură 

număr Primăria Mun. Blaj 0 1 

Încurajarea conținutului 
cultural de înaltă calitate 

număr Primăria Mun. Blaj 2 4 

Creșterea potențialului de 
dezvoltare la nivel individual, 
prin oportunități adecvate de 
dezvoltare a  creativității în 
rândul elevilor, ceea ce va 
duce la urmărirea unei 
cariere profesionale în acest 
sector, precum și la 
explorarea sectorului pentru 
propriul consum, plăcerea și 
exprimarea personală 

număr Primăria Mun. Blaj 
Inspectoratul Școlar 
Alba 

0 2 

Încurajarea și dezvoltarea 
competențelor și abilităților 
legate de arte și cultură în 
rândul copiilor, de la școala 
primară până la liceu 

număr Primăria Mun. Blaj 
Inspectoratul Școlar 
Alba 

1 4 

Participarea la activităţi 
culturale de construire a 
identităţii 

număr Primăria Mun. Blaj 
Actori cheie 
relevanți implicați 

5 10 

Obiectiv strategic nr. 3: Promovarea municipiului Blaj ca destinație culturală 

Promovarea și 
conștientizarea rolului 
culturii în dezvoltarea 
durabilă prin dialog inter-
instituțional participativ 

număr Primăria 
Municipiului Blaj 
Actori cheie 
relevanți implicați 

0 1 

Creșterea investițiilor în 
educația artistică, care vor 
contribui la conștientizarea 
tinerilor și a întregii 
comunități locale pentru a 
păstra și promova 
patrimoniul 

număr Primăria Mun. Blaj 
Inspectoratul Școlar 
Alba 

0 1 

Obiectiv strategic nr. 4: Creșterea capacității administrative culturale 

Elaborarea de politici 
sectoriale pentru 
promovarea industriei 
culturale creative 

număr Primăria Mun. Blaj 0 1 
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Indicator de impact Unitate 
de 

măsură 

Sursa de 
documentare 

Valoarea de 
referință din 

prezent (2019) 

Valoarea 
țintă pentru 

anul 2027 

Planificare strategică și 
implicare mai mare pentru 
utilizarea potențialului 
producției culturale interne 

număr Primăria Mun. Blaj 0 1 

 
Indicatorii de rezultat prezintă beneficiile imediate care sunt resimțite ca urmare a acțiunilor propuse, 
de către beneficiarii direcți sau indirecți.  
 

Indicator de rezultat Unitate 
de 

măsură 

Sursa de 
documentare 

Valoarea de 
referință din 

prezent (2019) 

Valoarea 
țintă pentru 

anul 2027 

Obiectiv strategic nr. 1: Conservarea şi valorificarea resurselor culturale locale și susținerea 
activităților culturale și recreative 

Instituții cu echipamente 
moderne și sisteme 
inteligente 

număr Primăria Mun. Blaj 1 3 

Spații culturale inovatoare număr Primăria Mun. Blaj 1 2 

Obiectiv strategic nr. 2: Dezvoltarea activităților culturale și creșterea consumului cultural 

Numărul de vizitatori în 
muzee 

număr Institutul Național 
de Statistică 

2050 3050 

Competiții culturale la care 
Municipiul Blaj participă 

număr Primăria Mun. Blaj 0 1 

Evenimente dedicate 
minorităților, grupurilor 
etnice, grupurilor vulnerabile 

număr Primăria Mun. Blaj 0 4 

Înființarea unor echipe cu rol 
în culegerea de date pentru 
politici informate și sisteme 
de monitorizare pentru 
cultură 

număr Primăria Mun. Blaj 0 1 

Activități cultural-educative 
în săptămâna ”Școala altfel” 
pentru încurajarea 
capacităților artistice și 
creative ale tinerilor 

număr Primăria Mun. Blaj 
Inspectoratul Școlar 
Alba 

1 4 

Festivaluri, concerte și 
activităţi de promovare a 
culturii multietnice, a 
tradițiilor și obiceiurilor 
culturale și gastronomice 
pentru consolidarea 
identității și a valorilor 
europene prin sensibilizarea 
culturală, educația în 
domeniul artei și 
creativitatea bazată pe 
cultură în domeniul 
educației 

număr Primăria Mun. Blaj 
Actori cheie 
relevanți implicați 
Inspectoratul Școlar 
Alba 

5 10 
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Indicator de rezultat Unitate 
de 

măsură 

Sursa de 
documentare 

Valoarea de 
referință din 

prezent (2019) 

Valoarea 
țintă pentru 

anul 2027 

Obiectiv strategic nr. 3: Promovarea municipiului Blaj ca destinație culturală 

Aplicație mobilă pentru 
promovarea evenimentelor 
culturale 

număr Primăria Mun. Blaj 0 1 

Evenimente organizate de 
biblioteca municipală și 
postul local de radio, de 
genul: ”Cafeneaua 
culturală”, ”O carte pe 
săptămână”, ”Bunica spune 
o poveste” etc. 

    

Evenimente de anvergură 
internațională organizate 

număr Primăria Mun. Blaj 2 5 

Înființarea de grupuri de 
dialog  inter-instituțional 
participativ pentru 
elaborarea calendarului de 
activități culturale 

număr Primăria Mun. Blaj 
Actori cheie 
relevanți implicați 

0 1 

Număr de turiști număr Institutul Național 
de Statistică 

11.392 25.000 

Organizarea unor concerte-
lecție pentru diverse 
categorii de vârstă 

număr Primăria Mun. Blaj 0 2 

Creșterea numărul 
angajaților în centrele 
culturale pentru încurajarea 
conținutului cultural de 
înaltă calitate 

număr Primăria Mun. Blaj 2 4 

Realizarea unei rute 
culturale de promovare a 
patrimoniului  

număr Primăria Mun. Blaj 0 1 

Obiectiv strategic nr. 4: Creșterea capacității administrative culturale 

Personal instruit în domeniul 
cultural 

număr Primăria Mun. Blaj 1 5 

Aplicație informatică pentru 
aplicarea chestionarului 
anual - barometrul cultural 

număr Primăria Mun. Blaj 0 1 
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CONCLUZII 
 

 
 Protejarea și promovarea expresiilor culturale contemporane din perspectiva drepturilor și 
libertăților trebuie să devină punctul nodal al tuturor politicilor instituționale din domeniul cultural. 
Ministerul Culturii consideră necesară această schimbare de optică în România și își asumă rolul de a 
promova și de a sensibiliza operatorii culturali și mediul economic cu privire la importanța acestora. 
Planul de măsuri prin care ministerul de resort dorește să susțină diversitatea și noutatea expresiilor și 
formelor culturale vizează, pe de o parte, stimularea creșterii economice a sectoarelor culturale și 
creative competitive și sprijinirea activități artistice, cu o atenție deosebită pentru ecosistemele 
artistice fragile ale dansului și muzicii contemporane, prin asigurarea condițiilor materiale pentru 
valoare culturală nouă. Dezvoltarea noilor expresii culturale poate avea un impact considerabil asupra 
economiei, educației, inovației, cercetării și, în general, pentru crearea unui mediu cultural dinamic și 
conectat la evoluțiile lumii contemporane. Unele forme artistice contemporane sunt dezvoltate mai 
degrabă de sectorul independent decât de instituțiile publice de cultură, spre exemplu dansul 
contemporan care ar putea fi un element de interes pentru producțiile și manifestările culturale din 
municipiul Blaj. 
 O problemă care afectează vitalitatea sectorului cultural de a dezvolta noi expresii culturale 
este migrația talentelor și a tinerilor creatori, practicile de planificare bugetară care nu permit 
programarea și implementarea unor programe multianuale, de anvergură, lipsa unor mecanisme de 
piață sustenabile care să sprijine difuzarea produsului cultural pe plan mai larg, sub-salarizarea 
personalului care lucrează în sectorul cultural, tendința excesivă de susținere a festivalurilor în 
detrimentului producției artistice, a experimentului și a cercetării artistice. De asemenea, la nivelul 
sistemului de finanțare există în continuare inegalități foarte mari între instituțiile publice de cultură și 
operatorii culturali non-profit, care au acces exclusiv la programe de finanțare cu un buget total foarte 
mic în raport cu fondurile alocate la nivel central și local, deși proiectele și programele pe care unii 
operatori culturali le realizează sunt considerate foarte importante în documentele și strategiile 
culturale realizate în ultimii ani.  
 Pentru dezvoltarea creației contemporane este nevoie de crearea unor spații de producție, de 
resurse umane, de contexte de întâlnire cu publicul, de stimulare a receptivității acestuia față de 
formele culturale cu care este mai puțin familiar, de formare adecvată a profesioniștilor, de expunere 
și circulație, de încurajarea instituțională a abordării unor forme artistice trans-disciplinare, 
experimentale, colaborative, a cercetării și documentării. Pentru aceasta este necesară o abordare 
trans-sectorială la nivelul politicilor publice, care să recunoască beneficiile creativității pentru toate 
domeniile vieții sociale și care să țină cont de interesele și nevoile creatorilor, ale publicul, ale 
producătorilor și persoanelor sau instituțiilor care mediază accesul la cultură. Pentru exprimarea 
talentului creativ și a stimulării originalității și calității, este nevoie de mecanisme financiare care să 
încurajeze conectarea la cultura internațională. Dintre toate tipurile de creatori (artiști, manageri, 
producători etc.), tinerii reprezintă o resursă de inovare importantă, dar aceștia nu dețin, de cele mai 
multe ori, fondurile necesare pentru a o pune în valoare și au nevoie de o mai mare susținere şi 
vizibilitate. Aceștia reprezintă de asemenea un grup-țintă important în calitate de utilizatori potențiali 
ai infrastructurii culturale, de consumatori de bunuri și servicii culturale și de beneficiari direct vizați 
de educația prin și pentru cultură. Prin urmare, este important să se urmărească atât creșterea 
accesului și participării acestora la viața culturală, cât și susținerea proiectelor dedicate creșterii 
implicării lor în viața culturală și, în general, dezvoltării tinerelor talente în municipiul Blaj.  
 Utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare este o sursă considerabilă de 
creativitate și inovație. Digitizarea resurselor culturale, dezvoltarea formatelor interactive bazate pe 
tehnologii digitale, diversificarea canalelor de comunicare între artiști, public și instituții permit 
realizarea de acțiuni trans-disciplinare, o mai rapidă racordare la expresiile culturale diferite, creșterea 
participării la actul de cultură.  
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 Sprijinirea creației independente, a talentelor emergente, dar și a celor consacrate este 
importantă pentru reconfigurarea unei oferte culturale de calitate, pentru generarea de noi idei și 
dezvoltarea practicilor creative, a unor noi moduri de a gândi și de a explora realitatea socială.  
 Încurajarea expresiilor specifice minorităților naționale şi ale grupurilor etnice este un act 
necesar unei convieţuiri bazate pe respectarea reciprocă a drepturilor culturale şi pe sporirea 
diversităţii culturale, prin facilitarea manifestării potenţialului creativ al membrilor unei comunităţi. 
Declarația universală privind diversitatea culturală (UNESCO, 2001) a contribuit fundamental la 
schimbarea felului în care diversitatea culturală este văzută, ca vector esențial al dialogului între 
națiuni, al democrației și păcii.  
 Totodată, operatorii culturali au nevoie să fie susținuți pentru a realiza programe care să vizeze 
grupurile vulnerabile, prin infrastructura adecvată, prin accesibilizarea unor spații de creație pentru 
aceștia, prin politici de angajare. De asemenea, este nevoie de o abordare integrată a acestor grupuri 
la nivelul fiecărei organizații care să se bazeze pe o mai bună înțelegere din partea personalului angajat 
cu privire la impactul și rolul acțiunilor de intervenție culturală pentru dezvoltarea socială și 
promovarea incluziunii, cu privire la rolul parteneriatelor prin care să se dezvolte programe comune. 
În afară de aceste măsuri, este necesară creșterea numărului de studii și cercetări cu privire la 
raportarea grupurilor vulnerabile la oferta culturală. Configurarea unor oferte culturale în care să se 
regăsească persoanele din grupurile vulnerabile trebuie să se facă cu implicarea actorilor comunitari. 
Pentru ca intervenția culturală să aibă un efect durabil, este necesară dezvoltarea competențelor 
echipelor comunitare sau mediatorilor/ facilitatorilor culturali pentru furnizarea serviciilor de educație 
culturală în cadrul grupurilor vulnerabile, întărirea colaborării comunităților cu creatori și artiști și 
atragerea sprijinului autorităților locale.  
 Fără îndoială că municipiul Blaj are un profil structural cultural diversificat și complex, în care 
autoritățile locale, în legătură solidă cu instituțiile de învățământ și de cultură, cu societatea civilă și 
actorii economici, sprijină dezvoltarea culturală de calitate. 
 Destinul cultural al municipiului Blaj pare că se împletește cu o clădire emblematică pentru 
cultura urbei, Palatul Cultural. ”Dacă Blajul, în perioada interbelică, a fost un oraș înfloritor din punct 
de vedere cultural și social, la fel de maiestuos a fost și acest Palat în care aveau loc cele mai importante 
evenimente culturale ale Blajului. Partea de după incendiu și mai ales perioada în care a stat în 
paragină, ne place să credem că simbolizează Blajul de după 1948, persecutat și disprețuit, cu 
încercarea nereușită de a fi șters din memoria românilor de către conducătorii vremii. Reabilitarea și 
repunerea în funcțiune a Palatului coincid cu o frumoasă paralelă – Blajul care reînflorește, întinerește 
și se maturizează de peste un deceniu, devenind una dintre cele mai frumoase urbe din județ. Și credem 
că, așa cum acest centru cultural se va dezvolta și va oferi blăjenilor noi perspective culturale, la fel 
Blajul va deveni din ce în ce mai atrăgător, frumos și un exemplu pentru celelalte orașe ale țării”.  
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