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Anexa la Hotărârea C.J. Mureş nr.103 /31 iulie  2014 

 

 

B.  ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU 

INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII  

B.10. Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia 

a IV-a 

Justificare: Alături de structuri ale sistemului naţional de apărare şi alte asociaţii 

culturale, Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana organizează Festivalul de cântec 

popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, în Sfântu Gheorghe-sat (care aparţine de 

oraşul Iernut), alături de primăriile Iernut, Cucerdea, Ogra, Sânpaul, Iclănzel, Cuci 

şi Band.  

Locaţia desfăşurării este situată în apropierea râului Mureş, pe un promontoriu 

definit de la marginea localităţii Sfântu Gheorghe-sat, pe pantele de sud ale 

dealului Sângeorgiu, martor al crâncenelor încleştări armate din cel de-al Doilea 

Război Mondial, în urma cărora peste 11.500 de ostaşi români şi-au pierdut viaţa şi 

peste 22.000 au fost răniţi. Această aşezare rurală daco-romană, de pe malul 

drept al Mureşului, în punctul "Pe şes", găzduieşte şi o tabără de sculptură, care 

prezintă în natură adevărate opere de artă plastică executate de sculptori în 

piatră. 

Evenimentul programat în data de 15 august 2014, prin unicitatea lui, s-a dovedit 

a fi un mijloc de readucere în prezentul cotidian mureşean a sentimentului 

patriotic şi de animare a valorilor existente, devenind o emblemă judeţeană care 

dezvoltă un real interes la nivel naţional. 

 Raportat la ediţiile trecute, sunt aşteptaţi peste 10.000 de participanţi care  vor 

avea posibilitatea să asiste pe lângă alte la activităţi ale unor structuri din 

sistemului naţional de apărare şi să asculte artişti consacraţi care şi-au legat 

numele de cântecul popular patriotic şi care, prin cântecul lor, vor aduce un 

mesaj de unitate naţională şi un omagiu eroilor români căzuţi la datorie, în mod 

special celor căzuţi în luptele din 22-25 septembrie 1944.  

Astfel, se vine în întâmpinarea necesităţilor privind păstrarea şi transmiterea 
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valorilor culturale şi prezentarea potenţialului turistic al zonei, respectiv 

revigorarea spaţiului rural prin creşterea vizibilităţii şi punerea în valoare a 

resurselor şi unicităţii acestuia. 

Din experienţa ediţiilor trecute, această sărbătoare este una dintre cele mai 

însemnate activităţi cotate a avea reale şanse de a aduce în zonă un număr 

important de turişti din ţară şi străinătate, dar şi meşteşugari şi diferiţi 

producători din partea locului care vor avea posibilitatea de a prezenta produsele 

şi obiectele confecţionate prin măiestria şi priceperea lor.  

Perioada: 15 august 2014 

Locaţie: satul Sfântu Gheorghe, oraşul Iernut, judeţul Mureş 

Evenimentul va consta în: 

 Organizarea festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”;  

 Tabără de sculptură care prezintă în natură adevărate opere de artă plastică 

executate de sculptori în piatră. 

 

B.11. Festivalului internaţional de chitară clasică „Harmonia Cordis” – 2014 

Justificare. Asociaţia „Harmonia Cordis” din Tîrgu-Mureş organizează la Tîrgu-

Mureş, Festivalul internaţional de chitară clasică  “Harmonia Cordis” - Tîrgu 

Mureş”, ediţia a IX-a.  

Prin organizarea Festivalului internaţional de chitar clasică „Harmonia Cordis” la 

Tîrgu-Mureş se are în vedere posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural şi 

al potenţialului turistic al judeţului.  

Bucurându-se de un real succes, ediţia din acest an presupune participarea unui 

număr de 650-700 de persoane implicate în activităţile întreprinse în cele 7 zile de 

festival.  

Perioada: 18-24 august 2014 

Locaţie: Palatul Culturii, Sala Mare şi  Sala Mică 

Eveniment. Vor participa 20 artişti - invitaţi speciali din Franţa, Austria, Ungaria, 

Germania, SUA, Anglia, Spania, România, respectiv profesori, artişti minori şi 

însoţitori ai acestora, artişti înscrişi pentru a evolua pe scena Palatului Culturii, 

voluntari şi organizatori care vor atrage în fiecare zi de festival (raportat la 

numărul participanţilor din anul 2013) un număr de aproximativ 700-800/zi de 

iubitori de muzică clasică şi chitară clasică, elevi care doresc să urmeze cursurile 
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de măiestrie susţinute la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş şi nu numai. 

B.12. Festivalul Internaţional de Film de Scurt-metraj ALTER - NATIVE 

Justificare: Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar Mureş organizează cea de-

a XXII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE, 

care va avea loc la Tîrgu Mureş. 

Scopul festivalului este realizarea unei confruntări amicale, generatoare de valori, 

cu prilejul căreia tinerii regizori din România şi din cele peste 60 de ţări 

participante, să îşi măsoare talentul şi cunoştinţele într-o competiţie 

internaţională, traversând hotare spirituale, culturale şi geografice. 

Din ediţiile anterioare s-au desprins acţiuni educative apreciate şi critici valoroase 

pentru nivelul de prezentare în domeniu, dar şi pentru capacitatea de organizare 

a Festivalului, lansat în 1993, care a devenit un forum pentru creaţii de filme 

recente ale realizatorilor din întreaga lume, dar mai ales ale celor din Europa de 

Est.  

În considerarea semnificaţiei acestei manifestări, consecinţă a succesului celor XXI 

de ediţii anterioare care şi-au subliniat viabilitatea şi vizibilitatea prin activităţile 

desfăşurate (forum pentru creaţii de filme recente ale realizatorilor din întreaga 

lume), dar şi prin posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural şi a 

potenţialului turistic oferit de judeţul Mureş. 

Festivalul conferă loc şi altor manifestări culturale adiacente: concerte, recitaluri, 

expoziţii, video-instalaţii. 

Perioada: 5 – 9 noiembrie 2014 

 Locaţie: Palatul Culturii, Sala Mare şi  Sala Mică 

Evenimentul va consta în: 

 Vizionarea în premieră absolută a peliculei „Femeia visurilor” de Dan Piţa şi 

„Cocoşul decapitat” în regia lui Radu Gabrea şi Marijan Vajda; 

 Se vor prezenta în jur de 180 de filme, vor fi organizate 4 concerte şi 3 

expoziţii 

 

B.13. Finala Campionatului Naţional de Atelaj 

Justificare: Asociaţia Sportivă Krigel,  organizează  Finala Campionatului Naţional 

de Atelaje, concurs internaţional, Cupa Balcanică cu participarea echipelor 

judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de atelaje din România şi din 

străinătate. 
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 Vor participa  220 persoane - arbitri, sportivi şi personal de întreţinere, 125 de 

cai pentru concurs. 

Perioada: 11 - 14 septembrie 2014 

 Locaţie: Hipodromul din Tîrgu Mureş 

Evenimentul va consta în: 

 Participarea a aproximativ 35 de atelaje cu unu, doi sau patru cai. 

 Echipele vor fi formate din 6 sau 7 membrii, sportivi şi personal de întreţinere. 

 Vor fi în desfăşurare proba de obstacole, proba de maraton , proba de dresaj şi 

gala de premiere.  

 

B.14. Târgul Internaţional de Carte  

Justificare: Târgul întruneşte o serie de edituri din România şi Ungaria, precum şi 

din alte ţări vecine. În anii trecuţi au participat cu standuri proprii în total 44 de 

edituri şi firme care comercializează cărţi, pe standul Centrului Cultural al 

Judeţului Covasna 7 edituri, iar pe standul Uniunii Editurilor şi Difuzorilor de Carte 

din Ungaria alte 12 edituri. Oferta a fost deosebit de bogată cuprinzând 

aproximativ 8.500 de titluri. 

În anii trecuţi, Târgul de Carte s-a bucurat de o primire deosebită din partea 

iubitorilor de carte, numărul vizitatorilor în cele trei zile fiind de peste 8.000. 

Un fapt îmbucurător este numărul mare al vizitatorilor tineri, cu preponderenţă 

preşcolari şi elevi, care au venit la târg atât în grupuri organizate, cât şi însoţiţi 

de părinţi. 

Atragerea copiilor s-a realizat prin înfiinţarea unui Club al Copiilor în incinta 

teatrului, în care în cele 3 zile s-au desfăşurat 30 de programe pentru copii sub 

conducerea şi coordonarea unor pedagogi de specialitate, aceste programe 

cuprinzând pe lângă întâlniri cu scriitori ai cărţilor pentru copii, citirea unor 

lecturii interesante şi proiectarea de filme şi de poveşti, precum şi lucrări practice 

privind ilustrarea cărţilor, confecţionarea de cărţi şi de figuri vestite din literatura 

pentru copii. 

Pentru tinerii de 16 – 25 de ani au fost organizate mai multe programe culturale, 

cât şi concursuri, concerte.  

Perioada: 13 – 15 noiembrie  2014 

 Locaţie: Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş 
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Evenimentul va consta în: 

Standuri proprii ale editurilor şi firmelor care comercializează cărţi.  

Oferta deosebită şi bogată de  titluri, inclusiv carte pentru copii cât şi pentru 

tineri. 

Activităţi culturale pentru şcolari şi preşcolari. 

B.15. „Vârtejul Mureşean” – zilele culturii maghiare din judeţul Mureş 

Justificare: Asociaţia pentru Tîrgu Mureş organizează a doua ediţie a 

evenimentului cultural „Vârtejul Mureşean”- zilele culturii maghiare din judeţul 

Mureş. Festivalul se alătură evenimentelor cu tematică şi caracter similar 

organizate la Oradea, Cluj, Băile Tuşnad şi Sfântu Gheorghe şi are ca scop 

promovarea culturii maghiare ca fiind parte integrantă a diversităţii culturale din 

România contribuind la formarea unei imagini pozitive despre democraţia 

românească şi îmbogăţirea vieţii culturale transilvănene. Se consideră că este 

necesar ca toate materiale şi informaţiile să fie accesibile şi în limba română în 

vederea comunicării eficiente între români şi maghiari, în acest sens organizatorii 

iniţiază un program cultural denumit „Cort de Arte Contemporane”la Vârtejul 

Mureşean  unde cei interesaţi vor avea prilejul să participe la diferite evenimente 

a cărui scop este promovarea şi prezentarea artelor contemporane şi a artiştilor 

contemporani locali. 

Vor fi organizate spectacole de teatru, concerte susţinute de formaţii, muzicieni 

locali, degustare de vinuri, mese rotunde cu participanţii literaturii 

contemporane. 

În aceste zile vor fi prezenţi şi cinci artişti care vor prezenta diferite laturi ale 

artei plastice. 

Acest cort este menit de a prezenta multitudinea artelor contemporane într-un 

stil interactiv şi de a oferi o locaţie liniştită şi multiculturală pentru vizitatorii 

interesaţi de arta contemporană. 

Perioada: 27 – 31 august  2014 

 Locaţie: Tîrgu Mureş 

Evenimentul va consta în: 

Seară de slam poetry 

Masă rotundă cu tema: literatura contemporană pentru copii 
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Masă rotundă cu scriitori contemporani  

Degustare de vin 

Spectacol de dans contemporan prezentat de studenţii UAT secţia coregrafie 

Concerte susţinute de muzicieni, formaţii locale 

Punct program permanent: artişti plastici, pictură, sculptură.  

Prezentarea a două spectacole de teatru „Pisica Verde” spectacol în limba 

română, regia Andrei Gheorghe şi „Buzunarul cu pâine” spectacol în limba 

maghiară, regia Patkό Éva. 

Concerte: Trupa Echoesphere, Trupa Következὅ zenekar 

 


