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În statistica anului 2014, Aradul are cea mai mare creştere economică 

din România, 5,4%. Aradul este oraşul în care şomajul a ajuns la un procent 
de puţin peste 2%. Numărul locurilor de muncă s-a dublat în ultimii zece ani, 
depăşind astăzi cifra de 70.000. Economia oraşului, un magnet pentru inves-
tiţiile străine, a ajuns un exportator major al României. Ultimul deceniu a 
reprezentat pentru municipiu şi o perioadă de reconstrucţie a infrastructurii, 
etapă dificilă dar absolut necesară pentru dezvoltarea oraşului la nivelul 
exigenţelor secolului XXI. În mare parte această etapă fiind încheiată dez-
voltarea oraşului în context European aduce noi provocări şi impune noi 
obiective.  

 

 
 
Este momentul ca Aradul, un oraş care a scris istorie, să facă un pas 

înainte, să-şi accelereze dezvoltarea prin punerea în valoare a calităţilor 
creative ale arădenilor, a spititului inovativ şi îndrăznelii, nonconformis-
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mului şi modernismului artiştilor plastici, a oamenilor de litere, a persona-
lităţilor din viaţa culturală a oraşului. 

 
Dezvoltare prin cultură 
De aceea depunerea dosarului de candidatură a Aradului pentru titlul 

de Capitală Europeană a Culturii este cu certitudine principalul eveniment al 
anului 2015, în oraş. Niciun alt proiect de până acum nu a avut amploarea 
acestuia întrucât el deschide perspectiva dezvoltării Aradului pe un nou plan, 
acela al culturii şi nu exclusiv al economiei, pe multiplicarea relaţiilor dintre 
oameni, prin construirea unei noi identităţi bazată pe spiritul locului. Noi 
credem cu tărie că Aradul, un oraş care are în ADN-ul său imaginaţia, 
creativitatea, spiritul inovativ, poate redeveni ( aşa cum a fost în istoria sa, în 
secolul al XIX-lea ) un model european pentru oraşele mici şi medii, de 
dezvoltare prin cultură. Tocmai de aceea suntem printre primele oraşe din 
România care am înţeles nevoia corelării strategiei de dezvoltare cu o 
strategie culturală. Astfel dezvoltarea oraşului are în vedere strategia cul-
turală a municipiului, înnoită în anul 2015 şi corelată cu strategia culturală a 
judeţului.  

 
Proiect al arădenilor şi pentru arădeni 
Acest proiect este în esenta lui chiar un proiect al arădenilor. Pregă-

tirea candidaturii Aradului a fost o muncă de echipă, iniţiată în anul 2014.  În 
urma apelurilor publice ale Asociaţiei “Arad Capitală Europeană a Culturii 
2021”, peste două mii de iniţiative şi propuneri ale cetăţenilor au fost luate în 
considerare în vedere pregătirii dosarului de candidatură. În urma dezba-
terilor publice cu cetăţenii aradului un juriu format din oameni de cultură a 
cristalizat proiectele principale pe care Aradul le susţine prin candidatură. 
Mai mult, locuitorii oraşului şi-au asumat candidatura. Sondajele de opinie 
realizate în pregătirea candidaturii arată că 84% dintre arădenii chestionaţi 
consideră necesară candidatura şi un procent de 78% cred că obiectivul 
nostru este realizabil. 

 
Proiect major de dezvoltare urbană pentru viitor 
Candidatura pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 

2021 înseamnă mai mult decât pregătirea unui program cultural pentru 
anul respective. Ea se constituie într-un proiect major de dezvoltare ur-
bană pentru viitor! În acest sens, până în anul 2026, Aradul îşi structurează 
direcţiile de acţiune astfel încât investiţiile în evenimentele culturale, în 
infrastructură şi în activarea cetăţenilor să aibă continuitate şi coerenţă, să fie 
corelate cu strategiile culturale ale oraşului şi regiunii, respectiv cu strategia 
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de dezvoltare a Aradului. Ne implicăm în acest demers cu toate resursele 
noastre, conştienţi că pregătirea candidaturii şi participarea în acest proiect 
european se constituie, în sine, într-un câştig al comunităţii arădene angre-
nată într-un proiect comun; un proiect important de mobilizare a energiilor 
locale şi de fundamentare a sentimentului de apartenenţă la comunitate, de 
dezvoltare a mândriei de a fi arădean, de a fi european.   

 
Activism, creativitate şi implicare 
Unul dintre obiectivele noastre importante este să schimbăm mode-

lele de comportament şi de comunicare din societatea arădeană, să îi aducem 
pe oameni alături unii de ceilalţi, unii pentru ceilalţi, să îi activăm nu numai 
pentru interesele personale, dar şi pentru binele comunităţii. Cultura este 
instrumentul pe care îl identificăm pentru construirea unei societăţi sănă-
toase, pentru a pune aptitudinile şi talentele cetăţenilor Aradului în folosul 
unor obiective comune importante: creşterea calităţii vieţii, dezvoltarea 
locală, protecţia mediului, Europa zilei de mâine. 

Spunem că cetăţeanul trebuie să fie activ şi implicat. Dar pentru aceasta 
agenda publică trebuie să ţină cont de nevoile cetăţeanului. Aradul, la fel ca 
multe alte oraşe din estul Europei a fost afectat puternic de schimbarea relaţiilor 
sociale, de industrializarea socialistă, apoi de valul dez/ reindustrializarea post-
comunistă şi de schimbările profunde care au modificat din nou structura 
populaţiei. Unele dintre costurile al acestora a fost accentuarea alienării, 
dezradăcinarea, sentimentul însingurării, alterarea spiritului participativ.  

Toate au dus la dus la scăderea apetenţei pentru actele culturale. O 
dovedeşte barometrul privind practicile culturale ale arădenilor. Potrivit 
studiului, publicul evenimentelor strict culturale este de maxim 14% din 
populaţia adultă a oraşului. Un arădean participă, în mod obişnuit, la două 
evenimente pe an, cel mai probabil două festivităţi populare; 75% dintre 
arădeni îşi petrec timpul liber în centrele comerciale, iar aproximativ o 
treime la cinematograf şi la ştrand.  

Ori prin candidatura noastră dorim să identificăm soluţii şi să punem 
în aplicare strategii pentru combaterea izolării şi letargiei indivizilor, folo-
sind cultura ca şi catalizator al relaţiilor umane. Cultura poate fi mijlocul 
prin care putem schimba atmosfera Aradului, îi putem anima străzile, ori 
redescoperi şi reinventa cartierele sale, ori descoperi şi folosi creativ spaţiile 
sale neconvenţionale, putem revitaliza colţurile de stradă şi reconverti hale 
industriale în galerii de artă etc.  

Avem însă pe ce construi. Astfel conform mapării resurselor culturale 
arădene realizate de 2014, anul în care Aradul pornea în cursa pentru titlul de 
Capitală Europeană a Culturii, reiese că avem potenţialul de a deveni un oraş 



Colocviu internațional 

14 

cultural deoarece avem “ datele genetice” necesare. În total din maparea 
resurselor culturale arădene rezultă că avem un număr de 696 „itemi cul-
turali” în anul de referinţă. Mai mult, 30% dintre arădeni au încercat măcar o 
dată să realizeze o creaţie culturală- cele mai frecvente sunt poezia, pictura şi 
fotografia artistică; 13% dintre arădeni sunt membri ai unei asociaţii 
voluntare, procent similar celui înregistrat în România la nivel urban ;74% 
dintre arădeni au participat la cel puţin un eveniment cultural organizat în 
Arad în anul anterior sondajului ;28% dintre arădeni participă la evenimente 
culturale specifice artei înalte sau moderne. 

Considerăm că mobilizarea cetăţenilor şi acţiunea lor solidară este 
indispensabilă pentru schimbarea în bine a societăţii. Aradul a mai expe-
rimentat acest model de stimulare în secolul al XIX-lea, atunci când era unul 
dintre cele mai importante oraşe din Imperiul Austriac şi mai târziu Austro-
Ungar şi când a demonstrat de ce este capabil un oraş atunci când acţionează 
închegat şi conştient de forţa cetăţenilor săi. Nu avem voie să uităm că în 
Arad şi nu altundeva a fost înfiinţată prima şcoală românească din 
Transilvania, Preparandia (1812), că aici fiinţa al şaselea conservator 
muzical din Europa şi primul de pe teritoriul României( 1834), că în Arad a 
funcţionat primul edificiu de teatru permanent din România (Teatrul vechi 
sau Teatrul Hirschl -1817) pe scena căruia au urcat trupele de actori ale lui 
Mihai Pascaly ( Mihai Eminescu era sufleur) şi Matei Millo  ori că la 
jumătatea secolului XIX Franz Liszt, Johann Strauss fiul, Pablo Sarsate, 
Johannes Brahms,Traian Grozăvescu, Richard Strauss, Zoltan Kodaly făceau 
săli pline, că tot aici în Palatul Cultural erau ovaţionaţi George Enescu ori 
Bela Bartok, ori că aveam cinematograf (1907) si în Arad se turnau filme de 
lung metraj ( Nuntă ţărănească pe strazile Aradului- 1913). 

Un cartier cultural european 
Spuneam mai sus ca proiectul candidaturii pentru titlul de Capitală 

Europeană a Culturii în anul 2021 înseamnă mai mult decât pregătirea 
unui program cultural pentru anul respectiv, se constituie într-un proiect 
major de dezvoltare urbană pentru viitor! Câteva exemple doar.   

În centrul tuturor strategiilor şi proiectelor de dezvoltare a Aradului, 
din ultimele două decenii, Cetatea a jucat un rol important. A fost un mo-
ment in istoria sa când cetatea era cât pe ce să ducă la strămutarea oraşului 
de pe actuala locaţie. Ca o glumă, parcă, a istoriei, acum,viitorul Aradului 
depinde în mare măsură de transformarea acestui obiectiv într-un centru 
cultural capabil să atragă tinereţea, viaţa, spiritul invovativ şi creativ. După 
multe negocieri, răzgândiri ale Ministerului Apărării, dar şi presiuni din 
partea noastră, a comunităţii locale, Cetatea reintră în circuitul civil, oferind 
Aradului, dar şi întregii regiuni oportunităţi extraordinare.  Administraţiile 
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locale au considerat de altfel Cetatea ca obiectiv proritar pentru regândirea 
centrului civic al oraşului, punerea sa în valoare fiind o mare oportunitate 
pentru turismul şi viaţa culturală a Aradului. Cele mai importante proiecte de 
dezvoltare locală au în centrul lor Cetatea, nu numai ca obiectiv turistic, ci 
spaţiu multifuncţional, un nou centru civic al oraşului, cu instituţii de utili-
tate publică dar şi repere atractive. Regândirea circuitelor în centrul Aradului 
de către administraţia locală are în vedere şi includerea ei într-o promenadă 
care începe la Turnul de Apă şi se încheie pe celălalt mal al Mureşului, 
traversând perimetrul actualei fortăreţe. Cetatea reprezintă principalul punct 
de interes pentru dezvoltarea Aradului viitorului, şi aşa cum nu concepem 
perspectiva oraşului fără cultură, şi perspectiva Cetăţii este corelată cu 
strategia culturală a Aradului.În vara anului 2015, primăria municipiului 
Arad a anunţat un concurs internaţional de proiecte pentru a asigura cea mai 
bună soluţie în vederea exploatării celor o sută de hectare de spaţii verzi 
aferente Cetăţii, şi a construcţiei în sine. Este o zonă experimentală şi ne 
dorim să identificăm cea mai bună variantă de lucru prin care putem asigura 
creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. Putem vedea Cetatea ca pe un spaţiu 
intelectual care va găzdui evenimente creative. Ne dorim să dezvoltăm aici 
un cartier cultural internaţional, să deschidem porţile fortăreţei pentru: a crea 
spaţii generoase pentru schimburile co-creative;a susţine orice fel de iniţia-
tive care cerebrează diversitatea culturală; dorim ca o zonă a suferinţei şi a 
resentimentelor istorice, să devină un spaţiu al prieteniei şi al coabitării. Ne 
dorim să infiinţăm acolo în colaborare cu partenerii noştri din Pecs (fostă 
Capitală Europeană a Culturii), Gyula (Ungaria), Zrenjanin (Serbia) un 
Muzeu al democraţiei europene, o Casă a terorii reprezentând  nu numai o 
perspectiva muzeală a suferinţei celor încarceraţi în “închisoarea popoarelor“ 
cum era numită în epocă ci şi un avertisment vizual al abuzului împotriva 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Cetatea oferă o locaţie excelentă pentru 
reînvierea vechilor meşteşuguri, o incursiune în cultura locului, o familia-
rizare cu tradiţiile şi o salvare de la dispariţia totală a unor îndeletniciri care 
au conturat profilul acestei comunităţi. Tot acolo vom pune la dispoziţia 
tinerilor creativi spaţii de creaţie regim de incubator cultural. Va fi un spaţiu 
de creaţie şi expunere in situ, o Verandă a Artistului Tânăr. 

 
Din fabrică, hub cultural 
O altă zonă ofertantă este cea a fostei fabrici de textile Teba. Aici 

căutăm soluţii care să creeze un hub cultural regional, relevant mai ales 
pentru ceea ce e contemporan în arta plastică, în cinema, în dans. Locul e 
deja viu, palpită în ritmul unor evenimente care schimbă profilul cultural al 
oraşului. De fapt, istoria locului face din fabrica Teba un simbol al gloriei - 
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militare, industriale, naturale, urbane - a Aradului, dar şi a continuei sale 
reinventări identitare. Aşezate la intrarea dinspre Timişoara, pe malul 
Mureşului, la limita dintre cartierul şvăbesc Aradu Nou şi oraşul vechi, 
halele Teba acoperă astăzi locul în care, în secolul XVI, otomanii ridicau 
prima cetate a Aradului. Actualele hale Teba, ridicate, majoritatea, în pe-
rioada postbelică, au adăpostit până în primii ani ai mileniului III una dintre 
marile uzine textile ale Aradului, o industrie care făcea gloria oraşului. 
Astăzi, în aceste spaţii aflate la doar 15 minute de mers pe jos de centrul 
oraşului, în imediata apropiere a promenadei clasice a arădenilor - faleza 
Mureşului, o reutilizare industrială ar fi imposibilă. Aşa se face că, atât 
pentru administraţia oraşului, dar mai cu seamă pentru artişti tineri, locul a 
devenit interesant în vederea unei posibile reconversii culturale, o recon-
versie care să mute halele Teba dinspre periferia unei industrii inactuale 
către centrul vieţii culturale locale - cu ambiţii instituţionale regionale.  

 
Cea mai frumoasă stradă 
Între aceste două repere, avem râul Mureş, la care ne gândim deja ca 

la un element de diferenţiere faţă de alte oraşe cu aceleaşi ambiţii, o marcă 
naturală, verde, pe care vrem s-o păstrăm esenţială în viitoarea dezvoltare a 
infrastructurii culturale şi de loisir a oraşului. De pildă, ne gândim la Cetatea 
Aradului ca la o adevărată inimă a oraşului pulsând, legată de artera sa na-
turală, râul Mureş care poate fi cea mai frumoasă “stradă” a Aradului. Faleza 
e gândită să devină un adevărat bulevard verde, pietonal, cu piste de biciclete 
şi cu reluarea, în viitor, a navigaţiei pe râu.  

 
Banii nu se pierd 
Ţinând cont de sursele de finanţare ale Proiectului, bugetul opera-

ţional estimat pe perioada 2017-2022, dinspre sectorul public, este în sumă 
totalã de 28 milioane Euro din care municipalitatea asigură 16 milioane euro. 
Restul au alte surse. Dar sumele ce vor merge spre acest deziderat nu se 
opresc aici. În perioada 2016-2026, o sumă de 25,9 mil. Euro va fi alocată  
investiţiilor în infrastructura culturală, constând în lucrări de reabilitare a 
unor instituţii de culturã şi a altor obiective. (reabilitare învelitoare, faţadă 
principală şi sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad, reabilitare clădire 
Teatru Clasic “Ioan Slavici” Arad, reabilitare clădire cinematograful Grădişte şi 
cinematograful Studio, amenajarea Parcului Reconcilierii Româno-Maghiare şi 
amplasarea Monumentului Marii Uniri.) Pentru achiziţionarea şi reabilitarea 
unor imobile, în vederea introducerii în circuitul cultural urban va fi alocată 
suma de 17. mil. euro (Teatrul Vechi şi Casa Hirschl, Turnul de Apă, Casa 
Marta, Zona Industrială Teba, Pavilionul Secession Parc) Municipiul va 
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susţine finaciar cu 12,6 mil. Euro amenajarea şi extinderea falezei Mureşului 
şi amenajearea Clubul Sportiv Nautic. 

Bugetul reconversiei şi revitalizării ansamblului Cetăţii Aradului, 
amenajarea Parcului central în Cetatea Aradului, realizarea şi amenajarea 
unor spaţii de creaţie, inclusiv rezidenţiale, amenajarea de spaţii pentru 
expoziţie, producţie şi desfacere produse din manufacturi tradiţionale este 
evaluat la 59.000.000 de euro.  

 
Avem doar de câştigat 
Cu excepţia primului punct, celelalte vorbesc de infrastructura cultu-

rală a Aradului.  Ori că vom câştiga, ori că nu, ne vom duce până la capăt 
aceste planuri. Pentru că de fapt investim în patrimoniul Aradului! Candi-
datura noastră este de aceea un joc fără risc. Sau, dacă vreţi, riscul nu e acela 
de a nu câştiga competiţia, ci de a nu implementa proiectele corecte care pot 
realiza schimbarea de statut a Aradului.  De fapt, acest lucru îl urmărim. 
Candidatura nu e doar un excelent vehicul de promovare a unor proiecte, dar 
celor mai mulţi dintre noi ne e clar că ar fi o greşeală să renunţăm la ideile 
bune, în cazul unei decizii nefavorabile a juriului. Aradul e oricum pe un 
trend de dezvoltare care privilegiază investiţiile în cultură, în spaţii verzi, 
într-un plus de civilizaţie urbană. Pe toate aceste le putem considera investiţii 
de statut, care vor creşte rangul real şi simbolic al Aradului, atât în ochii 
investitorilor, al turiştilor, dar mai ales în ochii arădenilor, care se vor simţi 
şi mai mândri de oraşul lor, în care vor locui mai confortabil, mai civilizat, 
mai european. 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 


