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                  Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr.34/30 martie 2017 

 

 

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean 

organizate, desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 

2017 

 

I.PREAMBUL 

 

Localizare: judeţul Mureş 

Durata: anul 2017 (martie - decembrie) 

Grupuri ţintă 

Activităţile de interes public judeţean vor asigura, în forma în care sunt concepute, 

accesul publicului larg la un program de impact, indiferent de etnie, vârstă, sex sau 

stat social, garantând egalitatea de şanse. 

 

Obiectiv general 

 

Obiectivul general al acţiunilor de interes public judeţean constă în consolidarea 

capacităţii autorităţii judeţene pentru dezvoltarea educaţiei şi formarea unor 

branduri zonale solide care să ridice potenţialul turistic al judeţului Mureş, printr-o 

serie de evenimente proprii, realizate de aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş. Manifestările în care Consiliul Judeţean Mureş va fi implicat în 

calitate de partener, vor avea scopul de a afirma judeţul Mureş ca un reper important 

pe harta culturală, turistică şi socială a României. 

 

Obiective specifice 

 

r publice în domeniul cultural şi social; 

onate Consiliului 

Judeţean Mureş; 

instituţii similare din ţară, care se bucură de un real prestigiu; 

vel naţional şi 

internaţional; 

ezvoltarea parteneriatului interinstituţional important în planificarea ofertei 

educaţionale. 

 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

 

ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII 

ŞI ORGANIZAŢII 

 

Activităţile cuprinse în această secţiune sunt grefate pe fondul posibilităţii conferite 

de lege autorităţilor publice locale de a coopera sau de a se asocia cu persoane  
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juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean. 

 

1. Festivalul Intercultural – ProEtnica 2017 

 

ProEtnica promovează dialogul intercultural şi interacţiunea artistică pe plan 

European intenţionând să reprezinte una din sursele de îmbogăţire a societăţii 

mureşene. Festivalul include 30 de manifestări artistice pe scena principală amplasată 

în aer liber (Sighişoara), 25 de spectacole interactive în faţa scenei, 20 de standuri de 

prezentare şi meşteşugăreşti, o expoziţie comună a 10 artişti contemporani din rândul 

minorităţilor naţionale, o secţiune de film (proiecţie 6 filme), 12 workshop-uri 

susţinute de Organizaţiile Minorităţilor Naţionale. Evenimentele festivalului vor fi 

prinse intr-un catalog online care va fi si tiparit în 200 de exemplare.  

Organizator: Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara 

Locaţie: Cetatea Medievală din Sighişoara 

Data: 17-20 august 2017 

 

2. Festivalul internaţional de folclor “FOLK FRIENDS TOGETHER” 

 

Acest eveniment cultural a fost dedicat dansului şi este organizat sub sigla Consiliului 

Internaţional al Dansului CID UNESCO – Franţa. Acesta presupune un program de 

muzică şi dans conturat pe o serie de manifestări, în principal concerte şi parada în 

aer liber a ansamblurilor participante din Turcia, Grecia, India, Ungaria, Bulgaria, 

Australia, Cehia, Polonia, Franţa (centrul oraşului). Evenimentul are ca scop ocrotirea 

şi cultivarea culturii mureşene, a tradiţiilor prin păstrarea obiceiurilor populare, dar şi 

un schimb intercultural de experienţe. 

Organizator: Asociaţia ”Junii Târnavei” 

Locaţie: Tîrnăveni 

Data: 17-21 august 2017 

 

3. Sighişoara Blues Festival 2017 

 

Asociaţia Culturală Sighişoara Blues Hospital propune organizarea celei de-a 12-a 

ediţii a Festivalului internaţional de blues “Sighişoara Blues Festival”. Organizatorii îşi 

propun promovarea genului Blues, un gen muzical care atrage un public tot mai 

numeros în ultima perioadă, pe o scenă a genului puţin reprezentată. Cu o prezentare 

înaltă a actului artistic, beneficiind de o mediatizare de amploare la nivel naţional şi 

internaţional, festivalul presupune  

patru concerte desfăşurată într-o atmosferă specifică, un workshop cu tematică: 

instrument musical – muzicuţa, şi Jam-session-ul final cu întâlnirea artiştilor invitaţi 

din festival.  Sighişoara Blues Festival poate reprezenta o emblemă a agendei 

activităţilor culturale sighişorene.  

 

Organizator: Asociaţia Culturală Sighişoara Blues Hospital 

Locaţie: Sala de spectacole “Mihai Eminescu” din Sighişoara 

Data: 31 martie - 01 aprilie 2017 
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4. Congresul Internaţional pentru studenţi, tineri medici şi farmacişti Marisiensis 

 

Organizat de Liga Studenţilor Tîrgu-Mureş, evenimentul se află la ediţia a XXI-a şi 

reprezintă una dintre cele mai importante manifestări ştiinţifice studenţeşti 

desfăşurate în mediul universitar din Tîrgu-Mureş. Congresul reuneşte peste 1000 de 

participanţi din rândul studenţilor din România, Spania, Austria, Egipt sau Turcia şi 

aproximativ 400 de cadre universitare şi medicale din ţară şi străinătate – Marea 

Britanie, Italia, Turcia, Austria, Ungaria, invitate pentru susţinerea de cursuri şi 

workshop-uri specifice. Această manifestare ştiinţifică presupune prezentarea unor 

lucrări de cercetare ale studenţilor, ale tinerilor medici şi farmacişti, precum şi 

susţinerea de cursuri, workshop-uri, mese rotunde şi traininguri, care vor fi finalizate 

cu premierea lucrărilor meritorii. 

Organizatorii propun asocierea în acest proiect, înţelegând susţinerea comunităţii 

studenţeşti şi a mediului universitar şi medical în nevoia de inovare şi evoluţie, prin 

acordarea unui sprijin financiar de 15.000 lei pentru evenimentul ce îşi propune, 

implicit, şi promovarea judeţului Mureş în domeniul ştiinţei, culturii şi medicinii. 

 

Organizator: Liga Studenţilor Tîrgu-Mureş 

Locaţie: Tîrgu-Mureş (Teatrul Naţional, spaţiile UMF) 

Data: 31 martie -3 aprilie 2017 

 

5. Conferinţa Ştiinţifică Studenţească, de nivel internaţional, ediţia a XXIV-a 

 

Organizată de Asociaţia Studenţilor Maghiari din România, conferinţa reprezintă o altă 

importantă manifestare ştiinţifică studenţească desfăşurată în mediul universitar din 

Tîrgu-Mureş, în fapt, un brand ştiut, care demonstrează calitatea învăţământului 

universitar medical. Evenimentul reuneşte peste 1000 de participanţi din rândul 

studenţilor medicinişti din ţară şi importante ţări din Europa, cadre universitare şi 

medicale invitate la rândul lor pentru susţinerea de cursuri şi workshop-uri de 

specialitate. Această manifestare ştiinţifică presupune prezentarea unor lucrări de 

cercetare ale studenţilor, ale tinerilor medici şi farmacişti care vor fi finalizate cu 

premierea lucrărilor meritorii. 

Organizatorii propun asocierea în acest proiect, înţelegând susţinerea comunităţii 

studenţeşti şi a mediului universitar şi medical în nevoia de inovare şi evoluţie, prin 

acordarea în regim gratuit, a sălilor din Palatul Culturii, pentru toată perioada 

evenimentului.  

 

Organizator: Asociaţia Studenţilor Maghiari din România 

Locaţie: Tîrgu-Mureş (Palatul Culturii) 

Data: 31 martie -3 aprilie 2017 
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6. Concursul naţional de matematică ”Brenyó Mihály” 

 

Ediţia a XVI-a a concursului se bucură de participarea a 100 de elevi din ciclul primar, 

clasele III-IV, provenind din 16 judeţe ale ţării, împreună cu profesori însoţitori şi 

membrii comisiei centrale de evaluare. 

Acest concurs se desfăşoară cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi a 

Ministerului Educaţiei Naţionale, în 6 etape. Primele patru etape sunt cu lucru 

independent pe tematica dată de organizatori. Etapa a V-a, faza judeţeană, se 

desfăşoară în centrele de corectare ale judeţelor în care există învăţământ cu 

predare în limba maghiară, iar faza naţională, se desfăşoară la Tîrgu-Mureş. 

Fiind un concurs care reprezintă învăţământul de performanţă şi reuneşte elevi de 

elită ai sistemului şcolar, Liceul Teoretic “Bolyai Farkas” propune asocierea pentru 

organizarea  Concursului naţional de matematică “Brenyó Mihály”. 

 

Organizator: Liceul ”Bolyai Farkas” 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 12-14 mai 2017 

 

7. Concursul Naţional “Lumea legendelor – Regemondó” 

 

Un alt act de performanţă a învăţământului pentru clasele primare, îl reprezintă 

concursul poveştilor, care ajunge să identifice şi să încurajeze de timpuriu, cei mai 

buni oratori/povestitori care vin pentru concursul naţional la Tîrgu-Mureş. Astfel, 

găzduind un numar de 60 de persoane, elevi şi profesori, Şcoala Gimnazială “Dacia” 

solicită cooperarea Consiliului Judeţean Mureş şi sprijin financiar în valoare de 3.000 

lei. 

 

Organizator: Şcoala Gimnazială “Dacia” 

Locaţie: Tîrgu- Mureş 

Data: 07-08 aprilie 2017 

 

8. Competiţia Mondială de Descarcerare şi Acordarea Primului Ajutor Calificat 

 

Pentru că o competiţie de nivel mondial se desfăşoară la Tîrgu-Mureş, oraşul nostru 

devine medalion de prezentare pentru orice preluare mass-media, şi indirect, un 

punct de atracţie socio-cultural pe harta lumii. Astfel, organizatorii vin şi către 

Consiliul Judeţean Mureş,  cu o solicitare de acordare, în regim gratuit, a sălilor 

Palatal Culurii, pentru susţinerea desfăşurări în condiţii optime a evenimentului 

menţionat. Concursul urmăreşte atât îndemânarea competitorilor, cât şi însuşirea 

elementelor de „bună practică” menite să dezvolte şi să îmbunătăţească strategiile 

de reducere a numărului victimelor în urma accidentelor rutiere şi acordare a 

primului ajutor calificat din întreaga lume, şi reuneşte cele mai bune echipaje din 

inspectorate, unităţi de învăţământ specializat şi alte entităţi specifice. 

Pe parcursul zilelor de concurs, salvatorii se vor întrece în diferite probe ale 

competiţiei în care le vor fi testate abilităţile şi experienţa profesională  
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dobândită, sub arbitrajul experţilor. Evenimentul se deschide cu o conferinţă, 

expoziţie de tehnică (în P-ţa Trandafirilor din Tîrgu-Mureş) şi defilarea echipelor. În 

susţinerea manifestărilor competiţiei se solicită sprijin prin punerea la dispoziţie a 

sălilor Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş. 

 

Organizator: 

                                  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al Judeţului Mureş 

 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

Data: 30 august 2017 

 

9. Zilele Filmului Românesc 

 

Festivalul Filmului Românesc în acest an îşi propune omagierea a 100 de ani de 

cinematografie, pe o perioadă de cinci zile, cu proiecţie a cel puţin două filme pe zi, 

având drept public ţintă tinerii – elevi, studenţi, pentru publicul avizat dar şi pentru 

publicul doritor. Filmele de referinţă care vor fi prezentate sunt inspirate din 

realitatea socio-culturală românească în care unele secvenţe filmografice au creat un 

nou stil sau au definit un gen, implicând chiar şi testarea unor limite ale aşteptărilor 

cinefililor asupra cenzurii.  

Evenimentul are caracter aniversar iar deschiderea va fi precedată de o conferinţă de 

presă. Vor fi prezenţii invitaţii speciali din lumea filmului – regizori, critici şi actori 

consacraţi, care vor purta dialoguri cu spectatorii, pe tema filmelor vizionate, în 

calitatea lor de participanţi la actele cinematorgrafice pe platoul de filmare sau în 

spatele acestora.  

 

Organizator: Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 15 octombrie-15 noiembrie 2017 

 

10. Experienţe didactice în context multicultural – simpozion naţional 

 

Evenimentul ajunge la cea de-a VI-a ediţie în 2017 şi se adresează profesorilor de 

limba şi literatura română, care predau într-un cadru specific şi prielnic dialogului 

intercultural şi transdisciplinar. Din această perspectivă, organizarea în judeţul Mureş 

a acestui eveniment capătă o semnificaţie deosebită, având în vedere specificul etnic 

al acestui areal geografic, precum şi specificul predării limbii şi literaturii române 

elevilor şi studenţilor care au altă limbă maternă decât româna. Această activitate 

presupune redimensionarea relaţiilor interculturale şi construirea unui mediu propice 

dezbaterilor educaţionale. Comunicările ştiinţifice şi aplicative vor fi cuprinse într-un 

volum cotat cu ISBN, care va apărea la o editură recunoscută CNCSIS, cu referenţi 

ştiinţifici. 

 

Organizator: Liceul ”Bolyai Farkas” 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

Data: 11-13 mai 2017 
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11. Campionat de OffRoad - 100 Tracks Mureş 

 

Desfăşurată sub egida Federaţiei Internaţionale a Automobilului, competiţia 100 

Tracks Adventure Mureş se constituie ca o etapă în Campionatul 100 Tracks. Acest 

campionat aduce evenimentele 4x4 la un nou nivel, unul inovativ, mai modern şi 

spectaculos. Organizatorii propun organizarea etapei în judeţul Mureş în perioada 11-

17 septembrie. Aceste competiţii se adresează tuturor iubitorilor de sporturi extreme 

cu maşini 4x4, amatori sau profesionişti. Toţi participanţii la aceste clase de concurs 

vor participa la activităţi sportive, de recreere şi turism în judeţul Mureş, dar şi la 

acţiuni de împădurire. Evenimentul va aduce în judeţul Mureş peste 300 de 

participanţi, şi beneficiază de o promovare importantă în mass media naţională, prin 

ştiri în “prime-time”, peste 30 de spoturi publicitare şi transmiterea live a 

competiţiei din judeţul Mureş pe platforma online locală a Discovery Channel. 

 

Organizator: Asociaţia Clubul Sportiv 100 Tracks 

Locaţie: Tîrgu Mureş, Ibăneşti 

Data: 11-17 septembrie 2017 

 

12.Olimpiada Naţională de Industrie alimentară 

 

Interesul pentru calitatea actului educaţional a reprezentat o prioritate permanentă a 

învăţământului mureşean. Astfel, participarea elevilor din judeţul Mureş în cadrul 

acestui concurs dar şi promovarea judeţului Mureş la nivel naţional, având în vedere 

imaginea pe care această competiţie o va avea în presa locală şi naţională, justifică 

evenimentul ca fiind de interes public judeţean. Totodată, având în vedere 

rezultatele deosebite obţinute de elevii judeţului Mureş în anii şcolari precedenţi şi 

modul în care autorităţile publice locale şi judeţene au susţinut activităţi similare, 

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit ca în anul şcolar 2016-2017, în judeţul Mureş 

să se desfăşoare Olimpiada Naţională de Industrie alimentară clasele XI-XII, 

manifestare la care sunt aşteptaţi 165 de elevi, cadre însoţitoare şi profesori membrii 

ai comisiei centrale. În acest sens, se solicită sprijinul financiar şi vizitarea Muzeului 

Judeţean Mureş, în regim gratuit.  

 

Organizator: Inspectoratul Școlar Judeţean Mureş 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 24-28 aprilie 2017 

 

13.Sky is not the limit – spectacol aeronautic 

 

Evenimentul, care are loc la Tîrgu-Mureş începând cu anul 2009, se va desfăşura în 

perioada 27-28 mai, sub egida Aeroclubului României.  

Demonstraţia aeronautică îşi propune atragerea tinerilor din zona judeţului Mureş 

către practicarea disciplinelor pe care le promovează Aeroclubul României, cu scopul 

urmării unei cariere în aviaţie. Evenimentul are şi o componentă socio-economică, în 

scopul atragerii la spectacolul aeronautic a  
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unui număr cât mai mare de turişti din toate zonele judeţului Mureş şi din judeţele 

învecinate. La ediţiile anterioare ale manifestării au participat 8000 de 

spectatori/ediţie. Pentru organizarea spectacolului aeronautic, Aeroclubul României 

va participa cu trei aeronave Extra 300 de înaltă acrobaţie, care constituie formaţia 

Hawks of Romania, alături de aeronave Zlin 142, aeronave uşoare Ikarus, planoare de 

acrobaţie şi şcoală IS28B2, respectiv echipaje de paraşutişti. Pentru anul 2017 se 

intenţionează şi atragerea de operatori şi piloţi privaţi. 

 

Organizator: Aeroclubul României 

Locaţie: Aerodromul Mureşeni – Tîrgu Mureş 

Data: 27-28 mai 2017 

 

14. Expoziţia Europeană de Tineret a porumbeilor din rasa Voltat 

 

Asociaţia Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici Luduş 2011 aduce în spaţiul public o 

expoziţie inedită de porumbei – 450 de exemplare din rasa Voltat, un eveniment de 

nivel European, aprobat de Central Fantail Club Europe. Arbitrajul va fi asigurat de 

preşedintele CFC Europe, dnul Ben Veldhuis din Olanda, iar acţiunile specifice care se 

vor evidenţia vor fi premiate. Această expoziţie va fi amplasată în spaţiul central al 

oraşului Luduş – Sala de sport, iar intrarea celor doritori, va fi liberă.  

 

Organizator: Asociaţia Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici Luduş 2011 Locaţie: 

Sala de sport Luduş 

Data: 10-12 noiembrie 2017 

 

15. Internaţional Youth Jazz Competition and Festival – IX 

 

Scopul acestui festival-concurs este de a îmbunătăţi relaţiile studenţilor şi 

profesorilor din diferitele academii de muzică, din ţară şi străinătate, de a oferi 

studenţilor-muzicieni şansa de afirmare şi de a amplifica activităţile culturale ale 

iubitorilor de jazz din judeţul Mureş.  

Programul festivalului este compus din două părţi: programul-concurs al studenţilor-

muzicieni şi concertele susţinute de trupe de jazz profesioniste.  

Aflat la a IX-a ediţie, Festivalul se bucură de un mare succes în rândul studenţilor, 

numărul participanţilor la concurs realizând o creştere semnificativă în fiecare an, 

ajungând ca în anul 2016 să participe studenţi din România, Austria, Moldova, Polonia, 

Slovacia, Ungaria, şi Lituania. 

Performanţa soliştilor studenţi a fost evaluată, de fiecare dată, de un juriu format din 

profesionişti ai domeniului, respectiv: Florian Lungu, Mircea Tiberian, Sebastian 

Gheorghiu, Luiza Zan, Bibó Lajos, Makkai Gyöngyvér, Sárik Péter, Virgil Mihaiu, Bágyi 

Balázs, Dr. Romeo Cozma, Boros Zoltán, Ion Baciu, Gyárfás István, Ila Gábor şi Johnny 

Bota.  

La programul-concurs al Festivalului Internaţional Studenţesc de Jazz, pot participa 

muzicieni sau formaţii de muzicieni,  studenţi la o instituţie de muzică acreditată de 

instituţiile ţării din care provin.  
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Pe lângă participanţi şi juriu, o contribuţie deosebită în vederea obţinerii succesului 

din anii precedenţi au avut invitaţii speciali şi publicul numeros, obţinându-se astfel 

unul din scopurile iniţiale organizării acestui eveniment, şi anume acela de a lărgi 

orizontul cultural al judeţului Mureş. 

Nivelul artistic al festivalului a crescut şi prin prezenţa muzicienilor de jazz consacraţi 

cum ar fi Chris Dahlgren, Luiza Zan, Alex Man, Mircea Tiberian, Storyville, Váczi 

Eszter, Snaco Dixi Band, Bourbon Jazz Unit, Murányi Joe, SárikPéter, Fábián Juli, Dj 

Zoohacker, Szőke Nikoletta Quartett, Jazz Challenge, Tonight Jazz Ensemble, Tasi 

Nóra & The Guys, Tess& The Vagabonds, Myrtill & The Swinguistique, Mario & The 

Teachers, Bega Blues Band, Tóth Lajos Trio, Alex Man&Gabriela Costa, Sebastian 

Spanache Trio, Harry Tavitian & Cserey Csaba, Tom White & His Friends, Mike 

Parker’s Trio Theory, Elsa Valle Y Sus Hermanos, Irina Sârbu Band, sau Ripoff 

Raskolnikov Band şi alţii. 

International Youth Jazz Competition and Festival este un festival unic atât în 

România cât şi în Europa, deoarece pune faţă în faţă tinerii concurenţi cu 

personalităţi ale lumii Jazz-ului contemporan, oferindu-le o confirmare că drumul ales 

este unul corect şi apreciat de public şi de specialişti. În cadrul evenimentului au loc 

numeroase schimburi de idei muzicale, dându-le şansa de afirmare acestor studenţi, 

şansa de lansare şi de a intra în atenţia criticilor.  

Nu în ultimul rând, un rol important în derularea festivalului-concurs îl au atelierele - 

workshopuri, în cadrul cărora muzicienii consacraţi invitaţi îşi împărtăşesc experienţa 

şi viziunile proprii cu participanţii. 

Pentru a creşte nivelul artistic şi educativ al festivalului, vor fi invitați profesori de 

mare valoare din lumea Jazzului, astfel încât participanţii să fie motivaţi să participe 

la concurs şi să aibă şansa reală de a fi descoperiţi de maeştrii domeniului.  În anul 

2016 s-au înscris la festival peste 70 de studenţi din 7 ţări, iar numărul acestora va 

realiza o creştere importantă în acest an. 

Se consideră că prezenţa International Youth Jazz Competition and Festival în agenda 

de evenimente a judeţului, cu cele 4 zile de concerte şi recitaluri-concurs, contribuie 

pozitiv nu numai la nivelul cultural al acestuia, dar şi în privinţa promovării valorilor 

şi obiectivelor turistice din municipiu. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală ”Partitura” 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 10-14 mai 2017 

 

16. Galopiada Mureşeană 

 

„Galopiada mureşană” este un eveniment care are ca obiectiv principal 

reîmprospătarea unor tradiţii ale zonei încă din anii `50, reformularea ei cu elemente 

moderne şi actuale, popularizarea şi promovarea sportului ecvestru în rândul 

populaţiei din judeţul Mureş şi nu in ultimul rând, crearea unui eveniment specific 

numai mureşenilor, asemenea altor judeţe vecine cum ar fi: Harghita, Covasna, 

Bistriţa, care au creat un astfel de  „brand” numai al lor.   
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Intenţia organizatorilor este ca în acest an, pe lângă manifestările ecvestre, o atenţie 

deosebită să fie acordată şi modului de prezentare a participanţilor – călăreţi, husari 

şi concurenţi, care vor veni pe cai sau în atelaje trase de cai, pentru realizarea unui 

eveniment care să imprime în memoria participanţilor o amintire plăcută.    

Evenimentul se propune a fi organizat la Sângeorgiu de Pădure. 

 

Organizator: Asociaţia ”Galopiada Mureşană – Marosszeki Lofuttatas Egyesulet” 

Locaţie: Sângeorgiu de Pădure 

Data: 24 iunie 2017 

 

17. Campionatul Naţional de Juniori şi Masters  

 

Un nou eveniment sportiv de marcă va debuta în judeţul Mureş. Campionatul de 

culturism fitness şi bodyfitness - etapa naţională, unul dintre cele mai aşteptate şi 

importante evenimente sportive din culturism, va avea loc la Reghin, cu participarea 

a peste 200 de sportivi  din România  (din 70 de orase), cu 150 de delegaţi însoţitori. 

Participarea la competiţii de acest fel şi rezultatele obţinute constituind criteriul de 

bază în perspectiva accederii în finala Campionatului Mondial de Juniori şi Masters. 

Jurizarea va fi asigurată de 11 arbitri internaţionali şi din România. În vederea 

asigurării unui cadru corespunzător, vor fi prezentate câteva acţiuni culturale- recital 

de dans sportiv al grupei de copii “SEBASTIANO” din cadrul clubului, alte momente 

artistice şi sportive, dar şi alocuţiuni ale oficialităţilor prezente. 

Organizatorii se asteaptă la un număr considerabil de spectatori, mai ales că este 

pentru prima dată, după mulţi ani, când se organizează această fază a competiţiei, 

iar intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Federaţia Română de Culturism 

şi Fitness în parteneriat cu clubuile sportive mureşene –RETRO GIM, ENERGY FIT, CSU, 

TITANIC, BB LACTA, TINERETULUI. 

 

Organizator: Clubul sportiv “VOINŢA SEBASTIANO” 

Locaţie:Reghin 

Data: 31 martie-02 aprilie 

 

18. Pădurea Rotundă – Film şi Artă Contemporană 

 

Ajuns la cea de-a VI-a ediţie, proiectul cultural “Pădurea Rotundă – Film şi Artă 

Contemporană” este gândit pe formula unui festival de film european şi ca un 

laborator de artă contemporană, unde mai mulţi artişti sunt invitaţi să abordeze tema 

site-specific, inspirându-se din atmosfera comunităţii mureşene transpunându-le în 

proiecte artistice ce descriu acest microunivers. La fiecare ediţie de până acum au 

fost invitaţi artişti de la nivel naţional şi artişti reprezentanţi ai minorităţilor 

naţionale, precum şi artişti cu origini mureşene. Colaborările prestigioase (artişti, 

instituţii, suport media) ale ultimelor ediţii sunt o carte de vizită pentru acest proiect 

construit pe specific local şi pe diversitatea etnică şi culturală a judeţului Mureş. 

Proiectul este menit să consolideze poziţia judeţului Mureş pe harta culturală a ţării 

în zona evenimentelor de cultură contemporană, evidenţiind dimensiunea 

multiculturală a comunităţii mureşene, artişti cu o carieră emergentă pe scena artei  
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contemporane naţionale şi internaţionale, dar şi un brand important al Reghinului – 

Pădurea Rotundă, ca spaţiu cu un potenţial cultural deosebit.  

În anul 2017 focus-ul festivalului va fi construit în jurul termenului “alteritate”, 

concept care dirija producţia artistică şi filmele selectate, filme româneşti şi 

maghiare, dar nu numai, care abordează tema sociale relevante  

convieţuirii, în acord cu specificul multicultural al Reghinului şi Tîrgu Mureşului, oraşe 

care găzduiesc acest proiect, un “laborator” de artă contemporană. 

 

Organizator: Asociaţia K’arte 

Locaţie: Reghin, Tîrgu Mureş 

Data: 10 august – 10 septembrie 2017 

 

19. Festivalul Identitate prin cultură - “Din zestrea Ardealului” 

 

Intr-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se 

promovează kith-ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unei 

comunităţi încep să se piardă. 

Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul ne definesc, ne oferă identitatea culturală, 

subliniindu-ne unicitatea, statornicia şi nemurirea, în ciuda trecerii timpului. Prin 

abordarea acestui proiect se propune o schimbare a percepţiilor asupra tradiţiilor, 

obiceiurilor şi folclorului, evidenţiindu-se valoric multicultualitatea judeţului Mureş. 

Obiectivul constă în dezvoltarea unui bun cultural de interes local şi naţional, care să 

satisfacă nevoile iubitorilor de muzică populară şi obiceiuri, dar să se aducă în atenţia 

publicului elementele culturale ale judeţului Mureş, în esenţa lor – prin explicarea 

efectivă a ceea ce reprezintă şi de ce. In acest sens, culegerea de informaţii pentru 

obiceiuri nestudiate, se va demara, pe rand, în cele cinci subzone - Mureşul Superior, 

Zona de Câmpie, Zona Târnavelor, Valea Nirajului şi Valea Gurghiului.            

Evenimentul se desfăşuară pe durata a două săptămâni, unde vor participa direct 

peste 150 de persone, şi constă în realizarea unui documentar (broşură şi film video), 

cu studierea, cartografierea unui obicei al Transilvaniei neadus în lumină - Câţeaua – 

dans străvechi, jucat în Vătava şi satele învecinate, cu semnificaţie pastorală. De 

asemenea, se vor organiza workshop-uri, prezentarea de dansuri şi obiceiuri 

bătrâneşti, prezentate de ansambluri din cele cinci subzone ale judeţului Mureş. 

Acestea vor fi urmate de un spectacol de muzică populară antrenantă, cu artişti 

amatori şi artişti consacraţi din judeţ şi nu numai, expoziţii de obiecte de artizanat şi 

mici ateliere de creaţie demonstrative. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală Mureşul Superior 

Locaţie: Palatul Culturii, Tîrgu Mureş (cercetare-Vătava) 

Data: 10 iulie-25 august 2017 

 

 

20.  Festivalul Cântecului Popular Patriotic “La Oarba şi la Iernut” 

 

Scopul proiectului iniţiat de Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă” şi aflat la 

ediţia a VII-a, programat pentru perioada 14-15 august 2017, este de a conserva, 

valorifica şi promova patrimoniul cultural şi istoric imaterial românesc, prin  
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perpetuarea cântecului popular dedicat eroilor neamului şi educarea tinerilor, în 

scopul păstrării în memoria colectivă a momentelor cruciale din istoria României. 

Relevanţa evenimentului, din punctul de vedere al interesului public judeţean, poate 

fi definită prin faptul că tematica festivalului aduce în actualitate cântecele vechi, 

dedicate eroismului ostaşilor români, interzise vreme de peste 45 de ani şi aflate într-

un con de umbră în ultimii 26 de ani. Aceste piese rare ale folclorului românesc 

constituie valori culturale naţionale, promovate într-o activitate culturală de interes 

naţional, al cărei public ţintă îl reprezintă potenţiali spectatori ai festivalului din 

toate categoriile de vârstă şi status social. Organizarea acestui eveniment la Oarba de 

Mureş, va evidenţia, în opinia publică naţională, importanţa acestui reper geografic în 

istoria României, aducând în atenţia publicului semnificaţia momentului istoric din 

1944.  

 

Organizator: Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă” 

Locaţie: Oarba de Mureş 

Data: 14-15 august 2017 

 

21. Festivalul Universităţii de Vară VIBE din Tîrgu-Mureş 

 

Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare din România, în parteneriat cu 

organizaţiile membre: Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj, Asociaţia Studenţilor 

Maghiari din Tîrgu-Mureş organizează Festivalul şi Universitatea de vară VIBE pe malul 

Mureşului, în localitatea Sîngeorgiu de Mureş . 

Organizaţia Conferinţei Tinerilor Maghiari (MIÉRT) - cea mai mare organizaţie de 

tineret din România, conţinând 382 de alte entităţi membre. Aceşti tineri vin cu 

propunerea unui parteneriat pentru organizarea Festivalului şi Universităţii de vară 

VIBE care are ca scop crearea unui eveniment cu caracter cultural, educativ şi 

muzical pentru tinerii între 15-30 de ani din diferitele regiuni ale Ardealului. VIBE 

crează un spaţiu unde tinerii pot să-şi exprime opiniile şi să participe în work-shop-uri 

pe teme actuale şi importante pentru generaţiile lor. În cadrul evenimentului vor 

apărea artişti renumiţi din străinătate şi din ţară, iar în organizare se vor încadra mai 

multe instituţii de învăţământ superior. În cadrul evenimentului sunt aşteptaţi peste 

6000 de participanţi zilnic.  

Festivalul va presupune două scene muzicale, un cort de petrecere şi două zone mai 

mici pentru petreceri cu artişti locali. Pe cele două scene vor evolua artişti renumiţi 

din Ungaria şi din zona transilvană, iar în cortul de petrecere vor fi prezenţi DJ din 

Anglia, Israel, Ungaria şi România. În crearea programului muzical ţelul este oferirea  

diversității şi încadrarea în mai multe stiluri de muzică.  

 

Universitatea de vară VIBE va include prezentări de programe academice ale 

diferitelor instituţii de învăţământ superior din Transilvania, work-shop-uri despre 

burse internaţionale, programele ErasmusPlus şi EVS, posibilităţi de cariere şi de 

dezvoltare profesională, discuţii despre situaţia şi posibilităţile tinerilor în 

Transilvania. Evenimentul va încadra şi programe culturale şi work-shop-uri  cu poeţi 

şi scriitori, respectiv sesiuni de Slam Poetry, cu invitaţi de renume. 
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Organizator: Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare din România 

Locaţie: Tîrgu-Mureş /Sîngeorgiu de Mureş 

Data: 06-09 iulie 2017 

 

22. Festivalul Internaţional de Chitară Clasică „Harmonia Cordis” 

 

Această tradiţie culturală estivală organizată la Tîrgu-Mureş este cel mai important 

eveniment de chitară clasică din estul Europei şi se află în anul 2017 la cea de-a XII-a 

ediţie. Organizatorii estimează un număr de aproximativ 1000 de participanţi pe zi, 

timp de o săptămână. Beneficiarii din judeţul Mureş şi din toate zonele ţării, vor avea 

sesiuni de masterclass şi alte tipuri de workshopuri susţinute de specialişti de renume 

în domeniu, dar sunt invitaţi şi să urmărească reprezentaţiile unor invitaţi de calibru 

ai muzicii clasice naţionale şi internaţionale. Impactul evenimentului va fi susţinut şi 

de transmisia live a concertelor pe site-ul asociaţiei: www.harmoniacordis.org, ONG 

care a pus bazele primului radio online de chitară clasică din estul Europei, care 

popularizează astfel muzica de acest gen, prin intermediul înregistrărilor realizate la 

ediţiile anterioare ale Festivalului. 

 

Organizator: Asociaţia ”Harmonia Cordis” 

Locaţie: Palatul Culturii, Tîrgu Mureş 

Data: 07-13 august 2017  

 

23. Festivalul ”SZFERA – Spaţiul de Arte Contemporane” - în cadrul Festivalului 

”Vâltoarea Mureşeană, ediţia a V-a” 

 

Evenimentul, ajuns la cea de-a V-a ediţie, are ca scop promovarea culturii şi a artelor 

contemporane din judeţul Mureş şi încurajarea artiştilor debutanţi. Bucurându-se de 

unicitate în regiune, festivalul are ca obiectiv atragerea artiştilor locali, iubitorilor de 

artă şi a turiştilor. Conceptul „Arte Contemporane” se va constitui într-un spaţiu de 

prezentare a unor producţii artistice care au legătură, prin autorii acestora sau prin 

tematica propusă, cu judeţul Mureş, în cadrul său iniţiindu-se un proiect cultural care 

va promova artele contemporane şi artiştii contemporani locali, contribuind la 

îmbunătăţirea vieţii culturale din Transilvania. Programul este conceput astfel  

încât să prezinte multitudinea artelor contemporane (muzică, arte vizuale, arte 

plastice, literatură, dans, urban painting etc.) într-un mod interactiv, cu implicarea 

artiştilor mureşeni, oferindu-se o locaţie liniştită şi multiculturală pentru vizitatorii 

interesaţi de arta contemporană. 

 

Festivalul se dovedeşte a fi o acţiune de interes public judeţean dată fiind 

componenta activă a proiectului – exploatarea artiştilor debutanţi şi crearea unui 

context care poate crea parteneriate. În ceea ce priveşte publicul, acesta se bucură 

de beneficii socio-culturale şi educaţionale prin revitalizarea ofertei artistice din 

zonă, oferind exemple de bună practică pentru actorii din sfera managementului 

cultural. 

Festivalul în cadrul căruia se desfăşoară ”Szfera”, ”Vâltoarea Mureşeană”, are ca scop 

promovarea culturii maghiare ca parte integrantă a diversităţii culturale din România. 
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Organizator: Asociaţia ”Vox Novum” 

Locaţie: Parcul Cocoşul de Aur, Tîrgu Mureş 

Data: 18-20 august 2017 

 

24. Festivalul de operă “Virginia Zeani” 

 

Personalitatea doamnei Virginia Zeani, cel mai mare artist liric al secolului XX, şi 

cariera artistica a acesteia, reprezintă cel mai important argument pentru iniţierea 

unui festival de opera care îi poartă numele, festival care poate aduce beneficii 

uriaşe de imagine localitatilor Solovastru, Tîrgu-Mureşului, judeţului Mureş şi 

României. Din acest an, se doreşte o valorizare a meritelor peronalităţii acestui artist 

prin organizarea unui festival de operă care îi este dedicat. In acest sens, invitatii de 

onoare a acestui festival sunt reprezentanti ai Casei Regale a Româiei, ai 

Preşedenţiei, ai Parlamentului, şi a câtorva ambasade străine, importanţi oameni de 

cultură români şi străini care apreciază şi respectă cariera, respectiv personalitatea 

distinsei soprane.  

Proiectul acestui festival are toate premisele pentru a se dezvolta în următorii ani, 

chiar dacă festivalul de operă reprezintă un eveniment cultural de nişă dar 

adresabilitatea acestuia este pentru categorii de vârstă 14+ ani.                                                                                                                                     

Pentru această primă ediţie, intenţia este să se ofere o calitate excepţională a 

artiştilor prezenţi, ( romîni şi străini – o parte din ei elevi ai doamnei Virginia Zeani) a 

regizorului festivalului (Andras Kurthy - Ungaria), a membrilor juriului concursului de 

canto (Horiana Brănişteanu – una din cele mai mari soprane a României, Cosmin 

Marcovici  - Directorul artistic al Operei din Iaşi,  Christina Schepellmann  - director 

Artistic al Teatrului Mare de Operă din Barcelona,  Dr. Melinda Marton – Profesor dr. 

de operă din Budapesta, Miguel Lerin – impresar de operă din Barcelona, Spania, 

Soyung Yu – dirijor de operă.   

Organizator: Asociaţia TOGETHER ON TOP 

Locaţie: Tîrgu Mureş (Palatul Culturii, Teatrul Naţional, Cinema Arta etc.) 

Data: 22-25 iunie 2017 

 

25. Finala Campionatului de Atelaje. Concursul Finala CAN-2 

 

Competiţia va avea loc în Tîrgu-Mureş, la Hipodrom şi va avea în desfăşurare 

examenul medical, obstacole, maraton, dresaj şi o gală de premiere. Organizarea se 

face cu participarea echipelor judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de 

atelaje din România, şi presupune găzduirea arbitrilor, sportivilor participanţi, 

personalului de întreţinere şi a cailor pentru concurs.  

 

Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Sîntioana de Mureş 

Locaţie: Hipodromul Tîrgu Mureş 

Data: 25-27 august 2017 
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26. Salonul de Carte ”Bookfest” Tîrgu-Mureş 

 

Acţiunile Salonului de Carte Bookfest Tîrgu-Mureş au fost organizate în anii cu scopul 

de a oferi publicului din judeţul Mureş o platformă de întâlnire cu cele mai 

importante edituri din ţară, precum şi cu oamenii de cultură pe care organizatorii i-au 

invitat în cadrul salonului. Lansările de carte, dezbaterile, expoziţiile şi concertele 

organizate la Bookfest Tîrgu-Mureş au scos în evidenţă interesul major al mureşenilor 

pentru un eveniment de înaltă ţinută intelectuală, cu participarea unor personalităţi 

de prim rang ale literaturii şi culturii româneşti. Primele două ediţii ale Salonului de 

Carte Bookfest Tîrgu-Mureş au fost, cu siguranţă, un reper important în dezvoltarea 

culturală a judeţului Mureş şi în aşezarea acestei zone pe harta evenimentelor 

culturale importante, organizate la nivel naţional. 

Având în vedere succesul anilor precedenţi dovedit prin participarea a peste 20.000 

de vizitatori, se propune organizarea şi în anul 2017, a Salonului de Carte “Bookfest” . 

 

Organizator: Asociaţia Editorilor din România 

Locaţie: Teatrul Naţional Tîrgu-Mureş 

Data: 21-24 septembrie 2017 

 

27. ”Zilele Bernády” - Re-editarea volumului bilingv ”Marosvásárhely, Régi Városháza 

– Tîrgu Mureş, Primăria Veche” 

 

În spiritul comemorării, de-a lungul anilor s-au editat mai multe volume legate de 

primarul de odinioară, dr. Bernády György. În ideea omagierii personalităţii primarului 

târgumureşean, în anul 2017, Fundaţia Culturală “Dr. Bernády György”, adoptă cu 

tematică, o serie de evenimente comemorative, un spectacol cultural care implică şi 

un concurs pentru tinerii, decernarea Plachetei Bernády – DISTINCŢIE CARE SE ACORDĂ 

în fiecare an unui cetăţean al oraşului, care a contribuit în mare măsură, în diferite 

domenii, la dezvoltarea economică, culturală, spirituală a comunităţii. 

 

Organizator: Fundaţia Culturală ”Dr. Bernády György” 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 25-27 octombrie 2017 

 

28. Festivalul Internaţional de Film de Scurt-Metraj ALTER-NATIVE 

 

Acest festival, care ajunge în 2017 la cea de-a XXV-a ediţie, se defineşte ca cel mai 

vechi şi cel mai mare eveniment de acest gen din ţară. Scopul manifestării constă în 

realizarea unei confruntări amicale, generatoare de valori cu prilejul căreia regizorii 

din România şi din cele peste 60 de ţări participante îşi măsoară talentul într-o 

competiţie internaţională care include proiecţii de filme şi manifestări adiacente: 

concerte, recitaluri, expoziţii de artă plastică şi spectacole multimedia. 

Organizat la Palatul Culturii din Tîrgu-Mureş, acest eveniment internaţional contribuie 

la promovarea patrimoniului cultural şi a potenţialului turistic oferit de judeţul Mureş. 
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Organizator: Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar 

Locaţie: Palatul Culturii, Tîrgu Mureş 

Data: 08-12 noiembrie 2017 

 

29. Târgul Internaţional de Carte 

 

Ajuns la cea de-a XXIII-a ediţie, Târgul Internaţional de Carte va beneficia şi în acest 

an de participarea a cel puţin 50 de edituri din România, Ungaria, Slovacia, Serbia şi 

Anglia. Organizatorii estimează o medie de 8000 de vizitatori şi aproximativ 10.000 de 

titluri expuse. 

Evenimentul se bucură de un interes deosebit din partea editurilor din ţară şi din 

străinătate, având, în proiectul de program, serate literare, prezentări de carte, 

întâlniri cu scriitori, dedicaţii, expoziţie a apariţiilor editoriale din ultimul an, 

alegerea celei mai frumoase publicaţii a târgului, spectacole de teatru, concursuri de 

literatură, ateliere educative pentru copii, proiecţii de filme pentru copii, work-shop-

uri, noul program pentru tineri ”Book vs. Facebook” etc. 

 

Organizator: Asociaţia Breasla Cărţii Maghiare din România 

Asociaţia Centrul Cultural din Tîrgu Mureş 

Locaţie: Teatrul Naţional, Tîrgu Mureş 

Data: 23-25 noiembrie 2017 

 

30. Concurs de creativitate religioasă Romano-Catolică 

 

2017 aduce pentru acest eveniment cea de-a IX-a ediţie sub tematica ”Anul Sf. 

Ladislau”. Evenimentul este unul cu caracter ecumeinic, fiind deschis pentru toţi 

participanţii, indiferent de confesiune. Acest concurs atrage anual sute de elevi în 

judeţul Mureş, numărul participanţilor fiind în creştere continuă. Activităţile cuprinse 

acoperă domenii variate, transdisciplinare, care se axează în centrul atenţiei judeţul 

Mureş, punându-se accent pe cunoaşterea acestuia. Elevii participanţi sunt evaluaţi 

de experţi locali. Acesta este singurul concurs inter- şi trans-disciplinar religios din 

ţară şi este parte din Calendarul oficial al 

concursurilor regionale. 

 

Organizator: Fundaţia ”Pro Vita Cristiana” 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: anul şcolar 2016-2017 

07-08 aprilie 2017 (faza finală a concursului) 

 

31. Concursul ”Cultura et Istoria Nostra” 

 

Acţiunea propusă reprezintă o dezvoltare a concursurilor cu tematică istorico-literară 

în ceea ce priveşte moştenirea culturală locală din anii precedenţi. Concursul este 

adresat tuturor elevilor din clasele V-XII şi profesorilor care studiază/ predau 

disciplina ”Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare din România”. Acesta se va 

desfăşura în trei etape: I. Faza pe şcoală (echipe de câte trei elevi), II. Faza 

judeţeană, III. Cele mai bune 10 echipe se vor întrece la Tîrgu Mureş. Obiectivele 
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acestui concurs sunt: cunoaşterea amănunţită a trecutului istoric şi a moştenirii 

culturale, conştientizarea apartenenţei la un spaţiu istoric şi de cultură prin 

cunoaşterea istoriei comunităţii din care fac parte, încadrarea minorităţii maghiare în 

istoria României, reliefarea aportului maghiarilor din România la cultura naţională 

maghiară şi abordarea istoriei dintr-o perspectivă interetnică, interculturală. 

 

Organizator: Asociaţia ”Erdely Rakoczi Szovetsegek Szervezete” 

Locaţie: Tîrgu Mureş (deschidere şi închidere – Palatul Culturii) 

Data: semestrul I, anul şcolar 2016-2017 (octombrie - noiembrie) 

 

32. Festivalul pentru copii “Gézengúzok” 

 

Evenimentul anunţat a fi organizat, singurul festival strict pentru copii, conţine un 

program alcătuit din jocuri tradiţionale, jocuri de societate, prezentării de arte şi 

meserii ţinute de meşteşugari autentici, activităţi creative şi spectacole muzicale. 

Alături de copii sunt implicaţi şi părinţii care pot participa la diferite workshopuri, 

dezbateri pe teme date (prim ajutor, rolul poveştilor în dezvoltare, însuşirea limbilor 

străine, etc) cu medici, psihologi, pedagogi. Familiile vor fi cazate în cabane şi tabără 

de corturi. Vor fi aşteptaţi peste 1500 de copii cu familiile lor(din Mureş, Bihor, Satu-

Mare, Harghita, Cluj, Covasna, Braşov). 

 

Organizator: Asociaţia “VÉDEM Egyesület”-Asociaţia Mamelor din Tîrgu-Mureş” 

Locaţie: Sânvăsii 

Data: 07-09 iulie 2017 

 

33.Concursul Naţional de Creaţie Artistică pentru Copii – Aripi de Primăvară 

34. Concursul Naţional de Creaţie Artistică pentru Copii – Scrisori către Moş Crăciun 

 

În vederea promovării culturii şi stimulării creaţiei artistice în rândul copiilor, Liga 

Scriitorilor Români – Filiala Mureş a început în anul 2016 derularea unor ample 

proiecte culturale, care să asigure un cadru propice afirmării valorice şi motivării 

creative. Cu un an de experienţă în spate, în care au sosit din ţară numai reacţii 

pozitive legate de interesul formării pe criterii valorice a unei generaţii bine ancorate 

cultural, s-a luat decizia de a imprima evenimentelor organizate sub semnele 

condeiului şi penelului un caracter tradiţional. Astfel, cu o săptămână înaintea 

sărbătorii Învierii (Paşti) va avea loc festivitatea de premiere a Concursului Naţional 

de Creaţie Artistică „Aripi de primăvară”, iar cu o săptămână înainte de sărbătoarea 

Naşterii Mântuitorului (Crăciun) va avea loc festivitatea de premiere a Concursului 

Naţional de Creaţia Artistică „Scrisori pentru Moş Crăciun”. 

Concursul Naţional de Creaţie Artistică „Aripi de primăvară” a adunat la prima sa 

ediţie 128 de concurenţi din şase judeţe pentru cele cinci secţiuni create pe grupe de 

vârste – 6 ani, 7-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani şi + 18 ani.  

S-a alăturat proiectului Fundaţia Transilvană ALPHA, care a pus la dispoziţie sala de 

festivităţi şi a asigurat cadourile pentru participanţi. Având în vedere că în 

decembrie, la Concursul Naţional de Creaţie Artistică „Scrisori pentru Moş Crăciun” 

numărul de participanţi s-a dublat, ajungând la 228, s-a regândit formatul și locația. 

 

Organizator: Liga Scriitorilor Români-Filiala Mureş 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

Data: 07 aprilie 2017/ 15 decembrie 2017 
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35. Festivalul “Datini şi Obiceiuri din Judeţul Mureş” 

 

Tradiţia reprezintă un pilon în temelia originii şi identităţii oricărui popor şi 

reprezintă o valoare inestimabilă a zonelor unei ţări, din acest motiv Asociaţia 

Filantropia, în calitatea sa de promotor al tradiţiei populare, îşi propune să o 

cerceteze în scopuri culturale şi instructive-educative. În acest sens, se propune 

promovarea continuă, iar în anul 2017, festivalul va începe cu selectarea a 8 locaţităţi 

din judeţ care să-şi prezinte obiceiurile locului din preajma sărbătorilor de iarnă, 

organizarea unui spectacol şi predarea simbolică a lor tinerilor satului mureşean.   

 

Organizator: Asociaţia “Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” 

Locaţie: Palatul Culturii Tîrgu-Mureş 

Data: 01-15 decembrie  2017 

 

36. VÂLTOAREA MUREŞEANĂ - Zilele Culturale Maghiare din Tîrgu-Mureş 

 

Evenimentul promovează tradiţiile culturale maghiare transilvănene şi se doreşte 

valorificarea potenţialului turistic al zonei. Programul va cuprinde expoziţii de artă 

plastică şi fotografie, programe pentru copii şi tineret, concursuri sportive, târg e 

carte, serate literare, proiecţii de filme, târg meşteşugăresc, prezentări gastronomice 

şi degustări de vinuri. Toate acţiunile vor fi valorificate printr-o Gală a Festivalului 

Folcloric, completată periodic de concerte prezentate de artişti renumiţi din Ungaria.  

 

Organizator: Asociaţia pentru Tîrgu-Mureş 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

Data: 20-27 august 2017 

 

37. Programul “Promovarea valorilor mureşene prin dezvoltarea turismului” 

 

Programul îşi propune ameliorarea ofertei turistice prin promovarea valorilor 

culturale şi al tezaurului folcloric mureşan. Staţiunea Sovata Băi, ca obiectiv turistic, 

are nevoie de prezenţa unor acţiuni şi activităţi diferite care să reprezinte în fapt, 

diversificarea ofertei de turism recreativ alături de cel balnear. În acest sens, 

începând cu anul 2016, oraşul Sovata a demarat un program pilot care a debutat cu 

desfăşurarea de mai multe evenimente culturale- spectacole de dansuri populare, de 

societate, sportive-aerobic, zumba, rumba etc, concerte de muzică clasică, populară, 

uşoară sau religioasă. În anul 2017, constatându-se succesul anului precedent, şi 

înţelegând necesitatea dezvoltării în această direcţie a staţiunii transilvănene, 

propune şi în acest an continuarea progamului demarat. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală “Bernády” 

Locaţie: Parcul Central al Staţiunii Sovata 

Data: iulie-august 2017 

 

38. Concursul Naţional “Cupa Mirona” 

 

Evenimentul sportiv este organizat la Reghin, ediţia a II-a, de către Clubul Sportiv „ 

Dansul Viorilor” sub egida Federaţiei Române de Dans Sportiv, ca o recunoaştere a 

rezultatelor deosebite obţinute la nivel naţional şi internaţional, Reghinul a devenit 

capitala dansului sportiv - Centrul Naţional de Excelenţă în dansul sportiv, care a 
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oferit primii campioni mondiali ai României la categoria “Adulţi”, şi alte trei titluri de 

campioni mondiali la categoriile „Tineret” şi „sub 21 ani”, Latino. 

Evenimentul sportiv, în anul 2017, va avea loc în data de 21 octombrie, şi vor 

participa peste 800 de dansatori, reprezentanţi ai dansului sportiv românesc din 

întreaga ţară -Tîrgu Mureş, Bucureşti,Timişoara, Cluj, Iaşi, Braşov, Oradea, Reşiţa, 

Piatra Neamţ, Sibiu, Satu Mare, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Teiuşi, Turda, Baia-Sprie, 

Dej, Sighetu-Marmaţiei etc. Aceştia vor evolua în  competiţii pe toate categoriile de 

vârstă, în două săli de concurs, în paralel,arbitraţi de arbitri legitimaţi ai Federaţiei 

Române de Dans Sportiv, de la cluburi din centrele de dans sportiv din ţară. 

 

Organizator: Clubul Sportiv “Dansul Viorilor” 

Locaţie: Reghin 

Data: 21 octombrie 2017 

 

39. Turist în Mureş: 

Pornind de la conceptul nevoii de evoluţie permanentă, stimularea turismului 

mureşean constituie o semnificativă posibilitate de dezvoltare. Astfel, organizarea de 

acţiuni culturale - unele devenite tradiţionale, altele care oferă un real potenţial 

stimulativ, reprezintă un mijloc concret în dezvoltarea turismului cultural şi rural, 

parte din ceea ce reprezintă activitatea turistică  propriu-zisă - derulare de programe 

recreative cu suport pentru dezvoltarea activităţilor economice. Considerăm că 

dezvoltarea turismului rural poate produce schimbări importante în viaţa satelor, 

deoarece judeţul Mureş dispune  

de o oferta turistică deosebită, aşa cum sunt zonele de interes – Valea Mureşului, 

Valea Gurghiului, Valea Nirajului, Valea Tîrnavelor, Microregiunea Bălăuşeri –Sovata, 

şi nu numai. 

Drept urmare, prisma multiculturalităţii, valorificarea resurselor proprii specifice 

(balneare, naturale, vitipomicole, cinegetice, gastronomice, artizanale, etnografice si 

folclorice), sau posibilitatea dezvoltării agroturismului şi amenajărilor pentru sport 

sau chiar echitaţie, nu pot constitui decât suporţi pentru dezvoltare şi ridicarea 

nivelului de trai. 

 

Ţinând cont de succesul Festivalurilor Văii Mureşului şi Văii Gurghiului, ajunse la a 

XIV-a, a XIII-a, cu o participare de aproximativ 15.000 de persoane/ediţie, iar din anul 

2014 şi cel al Văii Nirajului, cu aproximativ acelaşi număr de participanţi, Festivalul 

“Târgul Fetelor” sau cele ale văilor Niraj, Tîrnava Mică,  Tîrnave sau Câmpiei 

Mureşene, considerăm că aceste evenimente pot forma cadrul proiectului de interes 

public judeţean “Turist în Mureş”, dedicat deopotrivă mureşenilor dar şi potenţialilor 

vizitatori ai judeţului din toate zonele şi din afara ţării.  

Organizarea acestor festivalurilor fiind cadrul de realizare, cu resursele tehnice 

proprii ale Consiliului Judeţean Mureş, a unor materiale text, foto şi video, ce se vor 

constitui într-o bază de date şi o platformă on-line (pe site-ul www.cjmures.ro) de 

promovare turistică a zonelor unde sunt organizate aceste evenimente.  

Prin oferta propusă de iniţiatorii manifestărilor, vor fi organizate o serie de activităţi 

care includ expoziţii de artă meşteşugărească, spectacole de muzică tradiţională şi 

dans, piese de teatru, precum şi seminarii dedicate dezvoltării rurale, bazată pe 

valori locale. Organizatorii au ca obiectiv principal conservarea patrimoniului cultural 

imaterial şi material, ca mijloc de consolidare a legăturilor cu lumea satului. 

 

Aceste evenimente reprezintă piloni de prezentare, la scară largă, a tradiţiilor 

româneşti, maghiare şi săseşti din aproape toate zonele judeţului. Aceste evenimente 
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sunt în fapt, mijloace incontestabile de promovare a potenţialului turistic al judeţului 

Mureş, prin care intenţionăm atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori, 

reprezentând şi pentru fiecare mureşean o deschidere culturală. 

 

39.1. Festivalul ”Târgul fetelor” – obiceiuri pe Valea Gurghiului 

Organizator: Asociaţia Culturală ”Pe Mureş şi pe Târnavă” 

Locaţie: Platoul de lângă Pădurea Mociar, Gurghiu 

Data: 25 iunie 2017 

 

39.2. Festivalul Văii Mureşului 

Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Mureşului” 

Locaţie: Platoul ”La Alei”, com. Răstoliţa 

Data: iulie – august 2017 

 

39.3. Festivalul Văii Nirajului – Zilele Patrimoniului Cultural 

Organizator: Asociaţia Microregiunea ”Valea Nirajului” 

Locaţie: Miercurea Nirajului 

Data: 29-31 iulie 

 

39.4. Festivalul Văii Gurghiului, 

Organizator: Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului 

Locaţie: Platoul ”La Fâncel”, com. Ibăneşti 

Data: 26-28 august 2017 

 

39.5. Festivalul Văii Târnavei Mici 2017: Patrimoniu Cultural Imaterial-Turism şi 

Dezvoltare Durabilă  

Organizator: Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata 

Locaţie: Sângeorgiu de Pădure, Castelul Rhédey 

Data: 23-24 iunie 2017 

 

39.6. Festivalul de muzică şi arte AWAKE 

 

Festivalul de muzică şi arte AWAKE este organizat de compania EMAGIC LIVE SRL în 

colaborare cu Asociaţia CULTURAFT, asociaţia asumându-şi finanţarea, gestionarea şi 

implementarea proiectului multi-cultural ce implică artiştii de origine română şi 

maghiară din cadrul festivalului AWAKE. 

Pentru că judeţul Mureş are o lungă tradiţie în găzduirea evenimentelor muzicale de 

anvergură, tradiţie ce a fost întreruptă în ultimii patru ani, prin dispariţia unuia 

dintre cele mai apreciate festivaluri de muzică din ţară, "Peninsula". S-a creat un gol 

în peisajul cultural, resimţită în special de tineri, care s-au îndreptat către 

evenimente din afara judeţului sau chiar a ţării. Iniţiativa acestui nou festival 

aparţine unui grup dintre aceşti tineri din Târgu-Mureş, absolventi ai Universităţii 

„Petru Maior”, care au contactat membrii fondatori ai Asociaţiei Culturaft în vederea 

organizării unui nou eveniment muzical de anvergura în zona. Astfel a luat naştere 

Festivalul de muzică şi arte AWAKE, ce îşi propune să readucă judeţul Mureş în 

circuitul festivalier, prin organizarea unui eveniment de talie internaţională, cu 

participarea la o prima editie a peste 30.000 de iubitori de muzică şi arte din 

România, Ungaria şi din alte ţări europene. Totodata, acest festival îşi propune 

atragerea unui număr semnificativ de turişti care să descopere multiplele şi 

magnificele monumente de patrimoniu de pe raza judeţului Mureş, prin organizarea 

unor circuite turistice dedicate publicului participant la festivalul AWAKE. Având un 
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contract încheiat cu locaţia - domeniul Teleki din Gorneşti - pe o perioadă de minim 

10 ani, intenţionăm să creştem acest festival într-unul dintre cele mai importante şi 

căutate evenimente artistice şi turistice ale României, un festival unde artele, natura 

deosebită şi monumentele de patrimoniu să se completezeşi să conducă la experienţe 

de neuitat pentru publicul local şi international. 

Proiectul multi-cultural AWAKE, constă în sprijinirea realizării unor de opere de artă 

contemporană şi muzicale ale artiştilor români şi maghiari, participanţi la festival, 

după cum urmează: 

 

1.CONCURSUL DE ARTĂ CONTEMPORANĂşi TABĂRA DE CREAŢIE AWAKE va fi organizat 

cu sprijinul UAP (Uniunea Artiştilor Plastici) şi OAR (Ordinul Arhitecţilor) din Mureş. El 

va include un concurs de proiecte de opere de artă de tipul "big art installations" 

(similar cu concursul anunţat recent şi la festivalul Sziget), care va genera un număr 

de 10 obiecte de artă de mari dimensiuni ce vor fi asamblate în cadrul taberei de 

creaţie AWAKE (24 -31 aug); Gorneşti, Mureş) urmând a fi instalate în cadrul acestui 

festival sub forma unei expoziţii în aer liber, având vernisajul chiar pe 1 septembrie, 

odată cu deschiderea festivalului. Curatorul concursului şi al taberei de creaţie va fi 

dl.Attila Kim,arhitect şi designer din Târgu Mureş, renumit pe plan internaţional, 

actualmente fiind comisarul României la Bienala de Arhitectură de la Veneţia. Juriul 

concursului îi va include pe artistul de renume internaţional Mircea Cantor şi pe 

doamna Angela Kovacs, preşedintele OAR Mureş. 

După expunerea operelor în aer liber, în cadrul festivalului, ele vor putea fi expuse în 

continuare în locaţii importante din punct de vedere cultural şi turistic din zonă, 

locaţii ce vor fi agreate cu Consiliul Judetean Mures, în consultare cu OAR Mureş. Se 

doreşte ca acest concurs să devină o tradiţie anuală a festivalului şi a judetului Mureş, 

urmând ca în caţiva ani să genereze un numar important de opere de artă care să 

contribuie semnificativ la impulsionarea şi dezvoltarea turismului în zonă. 

2. PROIECTUL DE MUZICĂ va include contractarea şi organizarea concertelor cu artiştii 

români şi maghiari ce vor urca pe scenele festivalului AWAKE si vor susţine  concerte 

din diverse genuri muzicale, având astfel oportunitatea de a evolua pe aceeaşi scenă 

cu nume importante ale muzicii internaţionale contemporane (artişti din SUA, Marea 

Britanie etc.). Festivalul va include 2 scene principale, pe care vor evolua trupele şi 

cântăreţii între orele 18:00 –04:00 pe parcursul celor trei zile ale evenimentului. 

Această parte a proiectului va fi sprijinită de un parteneriat cu Universitatea de Arte 

din Tîrgu Mureş, printr-un program special de voluntariat al studenţilor săi. 

 

Organizator: Asociaţia “Culturaft” 

Locaţie:Gorneşti 

Data: 01-03 septembrie 2017 

 

39.7. Festivalul Câmpiei Mureşene 

 

Organizator: Asociaţia Culturală ”Maris” 

Locaţie: Zau de Câmpie 

Data: 16-17 septembrie 2017 

 

39.8. Festivalul Târnavelor 

Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Târnavelor” 

Locaţie: Târnăveni 

Data: septembrie - octombrie 2017 
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B. ACTIVITĂŢI PROPRII ALE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

 

Aceste activităţi sunt iniţiate de autoritatea publică judeţeană, în considerarea 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, în vederea asigurării cadrului necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind cultura. 

În acest context, dată fiind diversitatea modalităţilor în care se poate asigura accesul 

la cultură, activităţile preconizate a fi organizate şi desfăşurate de Consiliul Judeţean 

Mureş vor beneficia de sprijinul Muzeului Judeţean Mureş, Bibliotecii Judeţene Mureş, 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Ariel” şi 

Ansamblului Artistic Profesionist “Mureşul”, după caz. 

 

1.  Campanie de prevenire a accidentelor rutiere  – Siguranţa rutieră a fost 

identificată ca şi prioritate locală de către ATOP, din perspectiva necesităţii asigurării 

şi menţinerii unui trafic rutier sigur bazat pe respectarea legii şi implicit, a vieţii şi 

siguranţei participanţilor la trafic. Are ca scop creşterea gradului de siguranţă a 

participanţilor la traficul rutier şi se derulează până în luna decembrie 2017. 

Implementarea campaniei se va face de către Direcţia Judeţeană de Poliţie Rutieră cu 

instituţii şi organizaţii partenere active în domeniu. 

În cadrul campaniei se vor organiza întâlniri cu elevii din şcoli şi licee, atât din mediul 

urban cât şi rural. Vor fi abordate subiecte ca principalele cauze de producere a 

accidentelor rutiere şi respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice de 

către toţi participanţii la trafic. Totodată, pentru conştientizarea pericolelor vor fi 

proiectate filme preventive, care vor servi ca punct de plecare pentru discuţii pe 

teme rutiere, vor fi organizare infochioşcuri în diferite puncte aglomerate.  

Se va organiza Caravana siguranţei rutiere în cadrul căreia se va transporta un 

autoturism avariat într-un accident rutier, pe o platformă însoţită de autospeciale ale 

Serviciului Rutier, în locaţii cu risc înalt de accidente rutiere. Caravana va avea 

bannere cu sloganul „ALEGE VIAŢA” , iar pe raza localităţilor tranzitate vor fi 

efectuate mai multe staţionări, pentru distribuirea de materiale cu caracter preventiv 

cetăţenilor întâlniţi. Va fi utilizat şi dispozitivul ”CRASH” cu care se vor simula 

efectele unui accident. 

De asemnea, vor fi organizate exerciţii de simulare a unui accident de circulaţie a 

cărui cauză o constituie traversarea neregulamentară de către  

pietoni şi acordarea primului ajutor, împreună cu voluntari SMURD şi Crucea Roşie, cu 

distribuire de material bilingv pentru conştientizarea riscurilor care pot fi întâmpinate 

de către participanţii în circulaţie.  

 

2. Campanie de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor având 

ca grup ţintă minorii şi tinerii cuprinşi într-o formă de învăţământ precum şi cei aflaţi 

în abandon şcolar. Are ca scop prevenirea victimizării membrilor grupului ţintă prin 

violenţă şcolară, consum de droguri şi substanţe etnobotanice, trafic de persoane şi se 

derulează până în decembrie 2017. 

Implementarea campaniei se va face de către Compartimentul de Analiză şi Prevenire 

a Criminalităţii instituţii şi organizaţii partenere active în domeniu 
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În cadrul campaniei se vor întreprinde următoarele: 

- se va derula informarea elevilor cu privire la formele şi consecinţele unor acte de 

violenţă, precum şi la modalităţile concrete de prevenire a acestora în unităţile de 

învăţământ, precum şi implicarea  elevilor în activităţile de prevenire a violenţei. În 

cadrul activităţii se va derula şi un concurs cu următoarele secţiuni: desen, 

compunere, eseuri, fotografie, film scurtmetraj/ spot, imn antiviolenţă. Lucrările 

participanţilor vor fi evaluate de un juriu format din reprezentanţi ai I.P.J. Mureş, 

I.S.J. Mureş şi ATOP Mureş, premianţilor fiindu-le oferite diplome de participare şi 

cadouri; 

- se va derula  o activitate de prevenire a consumului de droguri prin care se va 

realiza informarea elevilor din clasele de liceu prin dezbateri şi vizionarea filmelor 

educative cu privire la problematica drogurilor şi noilor substanţe cu  

proprietăţi psihoactive, precum şi la măsurile ce pot fi luate în vederea evitării 

victimizării;  

- se va derula o activitate de prevenire a consumului de băuturi alcoolice şi a 

fumatului prin care se va realize informarea elevilor din clasele V-XII şi a părinţilor 

prin întâlniri la care vor fi abordate efectele negative asupra sănătăţii, respectiv a 

comportamentului individual; 

- vor fi distribuite material bilingve de conştientizare a riscurilor la care se expun cei 

care consumă excesiv alcool şi fumează. 

 

3. Campanie de prevenire a furturilor şi tâlhăriilor – prevenirea furturilor şi a 

tâlhăriilor a fost identificată ca şi prioritate locală de către ATOP având în vedere 

numărul ridicat a incidentelor de acest tip în judeţ. Campania are ca scop creşterea 

gradului de siguranţă a bunurilor cetăţenilor şi se derulează până în decembrie 2017, 

perioadă în care vor fi distribuite material bilingve de conştientizare a riscurilor şi a 

metodelor de prevenire a furturilor şi tâlhăriilor. 

 

4. Zilelor Europene a Patrimoniului Cultural - ziua Porţilor Deschise pentru 

monumentele din judeţul Mureş  

 

Justificare: În judeţul Mureş sunt peste 1000 de monumente care se regăsesc pe lista 

monumentelor istorice din România elaborate de către Ministerul Culturii. Suntem 

judeţul cu cele mai multe castele din România, mai mult deţinem două situri UNESCO, 

Cetatea Medievală din Sighişoara şi Saschiz.  

Având un patrimoniu atât de bogat considerăm că este necesară derularea unor 

proiecte de conştientizare şi de promovare a acestor valori judeţene. O parte a 

patrimoniului material, în special clădirile istorice din marile oraşe sunt bine 

întreţinute, dar există multe cazuri dramatice în care clădirile istorice sunt 

abandonate, fiind într-o stare de degradare avansată – cum este cazul a multor 

biserici din judeţul Mureş sau a unor castele, conace rurale. 

Zilele europene ale patrimoniului cultural au scopul de a promova patrimoniul 

construit oferind vizite la noi comori culturale şi deschizând clădiri istorice care sunt 

în mod normal închise publicului.  
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Consiliul Judeţean Mureş se alătură la această iniţiativă prin deschiderea pentru o zi a 

mai multor monumente istorice şi asigurarea unor ghizi turistici pentru vizitatori. Cu 

ocazia zilei porţilor deschise vom organiza şi câteva evenimente culturale în preajma 

unor clădiri de patrimoniu şi vom derula o campanie de sensibilizare a populaţiei faţă 

de monumentele istorice. 

 

Locaţia: localităţi din judeţul Mureş 

Perioada: septembrie 2017 

 

5. Campanie de conştientizare cu privire la regulile aplicabile in situri Natura 2000 

 

Justificare: în judeţul Mureş există un număr mare (43 ca număr) de arii naturale 

protejate, din toate categoriile, pornind de la rezervaţiile naturale, până la Parcul 

Naţional Călimani. O parte însemnată a acestora reprezintă reţeaua Natura 2000, o 

reţea europeană de arii naturale protejate, desemnate de România în conformitate cu 

prevederile Directivei Păsări (Council Directive 2009/147/EC) şi Directivei Habitate 

(Council Directive 92/43/EEC) a Uniunii Europene.  

Siturile Natura 2000 acoperă suprafeţe foarte însemnate în judeţul Mureş (mai ales în 

zona văii Nirajului, Târnavei Mici, Gurghiului şi Mureşului Superior) şi au generat 

multe conflicte/neînţelegeri între autorităţile de mediu, sectorul privat şi populaţie. 

Cauza principală a acestor conflicte este lipsa de conştientizare a populaţiei şi a 

sectorului privat cu privire la limitările şi posibilităţile ce derivă din statutul Natura 

2000 a unei zone. 

Consiliul Judeţean va organiza o campanie de conştientizare cu privire la regulile 

aplicabile în siturile Natura 2000, cu intenţia de a clarifica o serie de neînţelegeri în 

domeniu şi având ca obiectiv promovarea investiţiilor cu impact redus asupra 

mediului, respectiv identificarea posibilităţilor de reducere a impactului acestora 

asupra biodiversităţii. 

 

C. ACTIVITĂŢI PRIVIND PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE CENTENARUL 

MARII UNIRI ŞI AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 

Sub egida „Programului Centenar” vor putea intra proiecte din domeniile culturii, 

educaţiei și cercetării, şi nu numai. O parte dintre aceste proiecte se vor derula, 

altele vor fi inițiate pe parcursul anului 2017 şi a anului următor, astfel încât, la 

momentul aniversării Centenarului acestea să poată exprima parcursul modern şi 

european al țării noastre. Proiectele pe care ni le asumăm la nivel judeţean și le 

dedicăm centenarului, sunt tocmai pentru a face legătura între sacrificiile din trecut 

şi România timpurilor prezente şi viitoare, evidenţiind doar că, după încheierea 

Primul Război Mondial, odată cu Unirea Transilvaniei cu Regatul României a apărut 

pentru prima dată şi formula de "judeţul Mureş".  

Activităţile prilejuite de Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial se 

completează cu activităţile propuse în acest sens, de către instituţiile de cultură 

subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 
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III. PLANUL DE ACŢIUNE 

 

Perioada de implementare a programului este martie - decembrie 2017, aceasta fiind 

precedată de activităţile pregătitoare ale manifestărilor şi urmată de analiza 

impactului şi a rezultatelor acestuia, după cum urmează: 

 

Luna 

 

Perioada 

 

Activitatea 

 

MARTIE 30 martie 

 

Aprobarea programului 

 

MARTIE– 

DECEMBRIE 

 

Toată perioada 

 

Pregătirea activităţilor din program 

Derularea activităţilor 

 

DECEMBRIE 

 

22-31 

 

Pregătirea şi prezentarea raportului 

 

 

Calendarul concret al activităţilor stabilite, conţinutul conceptual şi artistic al 

acestora va fi cuprins într-un referat supus aprobării Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 

Metode de implementare 

 

Activităţile vor fi implementate prin resursele umane proprii ale aparatului de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiilor de cultură 

subordonate, prin constituirea unei echipe care va avea atribuţii specifice. 

 

Pe de altă parte, Consiliul Judeţean Mureş va contracta, în condiţiile stabilite de lege, 

bunurile, serviciile sau lucrările necesare implementării activităţilor, pentru care nu 

dispune de personal sau echipamente adecvate. 

 

Motive pentru alegerea metodologiei propuse 

Prin metodologia propusă anterior, Consiliul Judeţean Mureş va realiza o economie 

considerabilă de fonduri, maximizând experienţa angajaţilor instituţiei. 

 

Proceduri de evaluare internă 

La finalul activităţilor, se va întocmi un raport ce urmează să fie prezentat conducerii 

Consiliului Judeţean Mureş, care va forma obiectul unei propuneri pentru eventuala 

continuitate a acestora, precum şi sugestii pentru ediţiile viitoare. 

 

IV. BUGETUL ACTIVITĂŢILOR 

Bugetul activităţilor este prevăzut în anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de 

aprobare a acestora şi se va asigura din bugetul autorităţii publice judeţene, de la 

capitolul 870250, cu respectarea prevederilor legale. 


