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B. Completări ale Secţiunii B ”Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş în 
parteneriat cu instituţii şi organizaţii”. 
 
26. Finala Campionatului Naţional de Atelaje 
Asociaţia „Clubul Sportiv Krigel” organizează în Tîrgu-Mureş, la Hipodrom, în perioada 01-
04 octombrie 2015, Finala Campionatului Naţional de Atelaje – o competiţie care va avea 
în desfăşurare probe de concurs - obstacole, maraton, dresaj, precum şi o gală de 
premiere. Organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje, se face cu participarea 
echipelor judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de atelaje din România, şi 
presupune găzduirea a cel puţin 100 de persoane - arbitri, sportivi, personal de întreţinere 
şi cai pentru concurs.  
 
Organizatorii vor asigura mediul corespunzător pentru desfăşurarea acţiunilor pe parcursul 
a 4 zile consecutive (masa şi cazarea celor implicaţi, asigurarea amplasamentelor 
corespunzătoare pentru cai şi trăsuri, amenajarea terenului de concurs, asigurarea 
publicităţii, premierea câştigători etc. 
 
27. Seminarul naţional „Protejarea patrimoniului mondial: managementul situaţiilor de 
urgenţă şi planificarea turismului durabil”  
Biroul Regional UNESCO pentru Ştiinţă şi Cultură din Europa (Veneţia) împreună cu   
Ministerul Culturii din România, cu sprijinul Primăriei din Sighişoara şi al Consiliului 
Judeţean Mureş, organizează la Sighişoara,  Seminarul naţional „Protejarea  patrimoniului 
mondial: managementul situaţiilor de urgenţă şi planificarea turismului durabil”, în 
perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2015.    
În dezbatere, în prim plan se vor afla proprietăţile Patrimoniului Mondial din România, 
precum şi resursele de patrimoniu cultural şi natural, care sunt din ce în ce mai afectate 
de dezastre şi situaţii de conflict la nivel mondial. Astfel, Centrul Patrimoniului Mondial 
UNESCO a dezvoltat un program privind Patrimoniul Mondial şi Turismul Durabil pentru a 
cataliza schimbări pozitive în vederea protejării şi păstrării siturilor, îmbogăţind, în 
acelaşi timp, vieţile comunităţilor locale şi experienţa turiştilor.  
 
Acest seminar va fi organizat cu scopul general de a contribui la dezvoltarea unei 
planificări durabile a turismului şi a gestionării riscului de dezastre pentru proprietăţile 
Patrimoniului Mondial.  
 
Seminarul se adresează, în special, managerilor de situri aparţinând Patrimoniului Mondial 
din România şi va permite stabilirea unei baze pentru dezvoltarea unei abordări de 
management bazată pe valori care vizează managementul potenţialelor ameninţări şi 
provocări cu care se confruntă proprietăţile Patrimoniului Mondial din ţară.  
 
Participanţii la acţiunea menţionată vor fi din Italia, Germania şi România (un număr de 65 
de persoane), iar Seminarul se va ţine la Sighişoara, la Centrul Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică (Turnul cu Ceas), în limbile engleză şi română. 
 
 

 


