
    

 

MINUTA INTALNIRII FACTORILOR INTERESATI CU OCAZIA I NFORMARII 
PUBLICE IN LEGATURA CU PROIECTUL  

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Culturii din Sighetu  
Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul ” 

 

In data de 12.07.2016 s-a organizat informarea si consultarea factorilor interesati in 
legatura cu proiectul Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului 
Culturii din Sighetu Marmatiei cu destinatia “Centr ul pastoral-cultural Sfantul Iosif 
Marturisitorul ” pe care Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului 
intentioneaza sa-l depuna spre finantare pe Programului Operational Regional 2014-2020 
(POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,  Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

Adresa la care s-a desfasoarat evenimentul :Palatul Culturii strada Iuliu Maniu, nr. 31 
Mun. Sighetu Marmației, jud. Maramureș. Ora 12.00 

Scopul principal al intalnirii a fost consultarea factorilor interesati in ceea ce priveste intetia 
de conservare, reamenajare si punere in valoare a Palatului Cultural Astra prin lucrari de 
reabilitare constructiva si schimbarea destinatiilor spatiilor astfel incat acest monument 
considerat Simbolul orasului sa redevina principalul obiectiv turistic al intregii zone. 
Obiectivul general al proiectului este: punerea în valoare și  prezentarea spatiilor interioare și 
exterioare cu toate elementele valoroase ale monumentului, amenajarea în cadrul acestuia a 
unor spatii expozitionale, în care se vor realiza expozitii permanente și temporare cu diferite 
teme, cu posibilitatea organizarii de evenimente culturale, programe educative pentru copii 
sau adulti, ocazionale și periodice etc. de importanța locala și naționala, pentru a crește 
atractivitatea și gradul de vizibilitate. Acestea se vor realiza prin conservarea și punerea în 
valoare a  monumentului istoric, al elementelor generale de arhitectura, structura și cele de 
componente artistice care trebuie sa fie conservate și restaurate in situ prin realizarea de 
lucrari de consolidare, conservare, restaurare, dotare si valorificare durabila a monumentului, 
in acord cu statutul sau istoric, menite sa-i creasca atractivitatea turistica pe viitor.   
Proiectul răspunde nevoii de a proteja şi îngriji un monument istoric de interes naţional şi de 
a-l păstra într-un stadiu optim de conservare, astfel încât acesta să răspundă, la rândul său, atat 
comunităţii locale, care ar  beneficia de un spaţiu adecvat, atât ca suportfizic, cât şi ca loc “de 
suflet” pentru acţiunile de cultură , dar mai ales turtistilor care viziteaza zona, in scopul 
cresterii numarului acestora si a duratei de sedere cu efecte economice benefice indirect 
pentru economia locala. 



Palatul Culturii a fost construit la începutul secolului XX şi are o valoare arhitecturală, 
estetică si morală deosebită în contextul socio-cultural al oraşului şi a întregii Ţări a 
Maramureşului. 

La începutul secolului XX. În Sighet există o viaţă cultural şi artistic bogată şi intensa.În 1905 
la iniţiativa comitetului suprem al Maramureşului se constituie Asociaţia Pentru Cultura 
Poporului Din Maramureş. 

Între obiectivele noii asociaţii cel dintâi a fost construirea unei clădiri monumentale, deosebite 
ca aspect dar şi funcţională, unică în peisajul urbanistic şi care să corespundă ambiţiilor, 
justificate, am zice, ale unuia dintre cele mai importante centre culturale din zonă, cum era 
considerat Sighetul. 

Palatul Culturii din municipiul Sighetu Marmaţiei este o clădire-simbol pentru oraş, dar şi 
pentru viaţa culturală a Maramureşului, el găzduind in present trei instituţii de cultură ale 
oraşului: Casa de Cultură, Şcoala populara de artă “Gh. Chivu” şi Biblioteca municipală 
“LaurenţiuUlici”, instituţii care au o activitate permanenta. 
Palatul Culturii se află în stare satisfăcătoare raportat la vârsta clădirii şi lipsa unei renovări 
sau reabilitări capitale de a lungul existenţei sale de aproape 100 de ani, prezentând însă un set 
de probleme acute care trebuie remediate, deoarece netratarea lor la timp ar conduce la 
agravarea situaţiei.  

Problemele cu care se confruntă clădirea, din punct de vedere fizic, sunt: (a) Degradări de 
structură portantă a construcţiei, (b) Degradări de natura biologiei construcţiilor, (c) Degradări 
de natura fizicii construcţiilor, (d) degradări rezultate din uzura tehnică şi morală a 
subansamblurilor neportante. 

În afară de problemele fizice ale clădirii  există un alt grup de probleme legate de 
funcţionalitate, deoarece, Palatul a fost conceput cu un anumit scop: de a deservii societatea şi 
de a găzdui instituţii după o anumită organizare prestabilită, conform cărora au fost 
dimensionate, compartimentate şi organizate încăperile palatului. După un secol, schema 
funcţională a clădirii în relaţie atât cu instituţiile care o utilizează cât şi în relaţia cu publicul 
vizitator prezintă deficienţe şi incompatibilităţi funcţionale. Moştenirea de utilizare organică 
şi evoluţie câteodată paralelă a diferitelor funcţiuni, care au pierdut treptat legătura cu evoluţia 
confortului urban, a tehnicii zilelor noastre, au determinat  ca o clădire “ultramodernă” a 
oraşului acum 100 de ani să ajungă una nemodernizată din acest punct de vedere, in prezent. 

Aceste deficienţe trebuie remediate, schema funcţională îmbunătăţită şi clarificată pentru o 
utilizare eficientă şi economică, confortabilă şi performantă din toate punctele de vedere, ca să 
răspundă exigenţelor actuale, astfel încât această clădire-simbol şi bijuterie a oraşului să fie 
pusă în valoare, aducând, la rândul ei valoare locului şi timpului, dar mai ales comunitatii si 
turistilor care viziteaza orasul. 
 

La intalnire au participat peste 50 de persoane,reprezentanti ai Episcopiei Ortodoxa Romana a 
Maramuresului si Satmarului , reprezentanti ai Primariei din Sighetul Marmatiei, Centrul 
Cultural Sighet ,Muzeul Maramureşului, UBB Sighetu Marmaţiei, Direcţia de Asistenţă 
Socială ,SC Herodot SRL ,SC Berg Sistem Gaz ,SC PLIMOB SA, SC AVIVA SRL, SC 
Mecanica SA,SC SIGSTRAT SRL,SC ARCER SR, GAL Mara Gatai, GAL Valea Izei-
Moisei , presa locala. 

Reprezentantii Episcopiei au prezentat un material  despre Palatul Culturii ASTRA din care 
reies problemele actuale constructive si functionale si cele propuse. De asemenea s-au 



prezentat planse cu destinatia spatiilor avand in vedere ca cele trei institutii care isi desfasoara 
activitatea in prezent nu vor mai functiona dupa reabilitare, in cladire.  

Discutiile s-au purtat pe marginea planselor cu destinatiile spatiilor care au fost concepute 
indeosebi ca spatii de expunere permanenta sau temporara  de:pictura, carte veche, obiecte 
muzicale vechi, arta traditionala etc si spatii de organizare de evenimente culturale, 
educationale si sociale.  

D-l Todinca Gheorghe Directorul Muzeului, a propus ca intr-o incapere sa fie reconditionate 
carti vechi avand in vedere ca acum 100 de ani palatul gazduia o tipografie.  

D-l Pralea Spiridon de la Centrul Cultural a evidentiat faptul ca aici a fost serbata pentru 
prima data Marea Unire  si ca aici a fost publicata prima editie a ziarului „ Sfatul”. 
Propunerile dansului in privinta functionalitatilor spatiilor au fost  acelea de a crea o sala unde 
sa fie expozitie de carte veche bisericeasca si sa fie adus fondul de carti care este pastrat la 
Manastirea Barsana , o alta incapere sa aiba destinatia de expozitie temporara cu obiecte vechi 
care provin din donatii, imprumuturi, custodii etc. si o alta incapere sa aiba rolul de Centru 
informational turistic maramuresan. Acest centru sa nu fie doar de informare turistica ci si de 
explicare si interpretare a obiectivelor turistice din zona, astfel incat turistii vizitatori sa poata 
petrece seri interesante in palat, sa afle cat mai multe informatii si sa petreaca cat mai mult 
timp in Sighet si Maramuresul Istoric. 

D-l Consilier Eparhial preot Bogdan Gavra a fost cel care i-a informat pe cei prezenti de 
existenta in jurul fiecarui Protopopiat din judetele Maramures si Satu Mare a unor asociatii de 
tineri ortodocsi care urmaresc schimbul de experienta cu ocazia diferintelor evenimente 
europene si mondiale cu alte asociatii de tineri din lume si a propus ca evenimentele 
Asociatiei de tineri ortodocsi din Sighetu Marmatiei sa se desfasoare in palat. 

D-l Primar Horia Scubli a intervenit in completare subliniind necesitatea ca evenimentele 
educative organizate la Palat sa se faca si cu sprijinul primariei si al scolilor indeosebi pentru 
realizarea unor campanii anti drog sau alte teme educative. 

Sedinta a luat sfarsit in jurul orelor 14.00 si s-a finalizat cu un scurt tur al zonei de expozitie 
de pictura bisericeasca. 

     

 


