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ANEXA Nr.1 la HCJ nr.101/28.07.2016       

  Activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, 

desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş, în anul 2016 

  Completare Secţiunea A -ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN 

MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII 

33. ProEtnica- Festival Intercultural Sighişoara 

Festivalul Intercultural se află la cea de-a XIV-a ediţie , Proetnica 

reprezentând cea mai importantă manifestare a minorităţilor din România, 

oferind acestora o adevărată Agora pentru exprimarea, păstrarea şi 

dezvoltarea identităţilor etnoculturale autohtone.  

Dialogul intercultural este promovat în cadrul Festivalului, pe parcursul a 4 

zile din luna august, cu estimarea a 600 de participanţi şi a 15000 de 

vizitatori. 

Proetnica promovează pe plan naţional şi internaţional imaginea municipiului 

Sighişoara, prin campania de promovare care transferă mesajul Festivalului la 

peste 100 000 spectatori, radioascultători, cititori de ziare şi reviste şi 

utilizatori de internet. 

Organizator: Asociaţia Centrul Educaţional pentru Tineret Sighişoara(ibz) 

Locaţie: Cetatea medievală Sighişoara 

Data: 18-21 august 2016 

34. Festival Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular „ Petre 

Săbădeanu” 

Festivalul Concurs se află la prima ediţie şi are ca scop conservarea, 

valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial , prin recuperarea 

folclorului autentic, educarea tinerilor spre păstrarea în memoria colectivă a 

cântecului popular interpretat de artişti de excepţie, aşa cum a fost Petre 

Săbădeanu. 

Concursul oferă tinerilor interpreţi de muzică populară şansa de exprimare 

artistică în datele unui eveniment singular, organizat în această zonă a ţării, 

cu promovarea repertoriului muzical din zona Mureşului. 

Festivalul va cuprinde şi recitaluri ale unor artişti consacraţi. 

Organizator: Asociaţia Culturală „ Mureşul Superior” 

Locaţie: Palatul Culturii Tîrgu Mureş 

Data:  noiembrie 2016 
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35. Acţiunea Civică „ Cunoaşte-ţi ţara” 

Peste 100 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova vizitează România în perioada 

iunie –septembrie anul curent, în cadrul celui mai amplu program naţional de 

cunoaştere a realităţilor sociale şi culturale din ţara mamă.  

Prin Platforma Civică „ Acţiunea 2012”,  municipiul Tîrgu Mureş este vizitat în 

această perioadă de 1000 tineri basarabeni, în grupuri de câte 50-100 

persoane, cărora le sunt prezentate municipiul cu cele mai importante 

atracţii turistice, sociale, economice şi de divertisment. 

Organizator: Platforma Civică „ Acţiunea 2012” 

Locaţie: Municipiul Tîrgu Mureş 

Data: iulie-septembrie 2016 

  36. Festival Internaţional de Folclor „ Folk Friends Together”, 

 Festivalul aflat la a doua ediţie, îşi propune să amplifice dialogul intercultural dintre 

ansamblurile folclorice ale diferitelor ţări, prin prezentarea de spectacole în 

municipiile Târnăveni şi Tîrgu Mureş.  

 Impactul evenimentului cultural este unul major pentru cele două municipii, pentru 

locuitori şi ansambluri, responsabilităţile ce decurg din organizarea, participarea şi 

implicarea în asemenea manifestări deschizând orizonturi noi, dorinţa de a cunoaşte 

şi a şti mai multe despre ţara ta, despre alte ţări, despre limba şi obiceiurile lor, 

despre oameni şi viaţă, în general. 

Organizator:Asociaţia „ Junii Târnavei” 

Locaţie: Municipiul Târnăveni şi Tîrgu Mureş 

Data: 18-22 august  2016 

 

 

 

 


