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1. PROGRAMUL 
de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate 

 
Programul cuprinde lucrările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a instituţiilor. Lucrările cuprinse în acest 

program se referă la bunurile care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. Sursa de finanţare a programului este bugetul local în primul rând, 
iar în completare venituriile proprii ale instituțiilor subordonate. 

 
I. INVESTIŢII               

 

A. Consiliul Judeţean                  - lei - 
 

Nr. 
crt. 

Capitol/categoria 
de investiție 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Program 

2016 

din care: 

Buget local 
Veniturii 

proprii/credit fond 
de dezvoltare 

0 1 2 3=4+5 4 5 

    TOTAL CHELTUIELI DE INVESTIŢII 2016 135.264.000 79.595.000 55.669.000 

    CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care 68.266.000 68.266.000 0 

  51 Total cap.51 11.056.000 11.056.000 0 

1 51.C PT Reabilitare sediu administrativ (proiectare+asistenţă) 950.000 950.000   

2 51.C Taxe, avize, acorduri la PT Reabilitare sediu administrativ  2.000 2.000   

3 51.C Soft urmărire contract 10.000 10.000   

4 51.C SF Centru de intervenţie în Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33 50.000 50.000   

5 51.B PT Centru de intervenţie în Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33 100.000 100.000   

6 51.C Taxe, avize, acorduri la SF Centru de interventieîn Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33 5.000 5.000   

7 51.A Iluminat arhitectural al Palatului Administrativ - Execuţie lucrări  1.702.000 1.702.000   

8 51.C Iluminat arhitectural al Palatului Administrativ -Taxe, avize, acorduri  10.000 10.000   

9 51.C PT Iluminat arhitectural al Palatului Administrativ (asistență tehnică din partea proiectantului) 9.000 9.000   

10 51.C Iluminat arhitectural al Palatului Administrativ - asistență tehnică prin diriginte de șantier 8.000 8.000 
 

11 51.C Taxă ISC Iluminat arhitectural al Palatului Administrativ 13.000 13.000 
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Nr. 
crt. 

Capitol/categoria 
de investiție 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Program 

2016 

din care: 

Buget local 
Veniturii 

proprii/credit fond 
de dezvoltare 

0 1 2 3=4+5 4 5 

12 51.C SF Instalație de climatizare la sediul administrativ situat în Tg Mureș str. Primăriei nr. 2 25.000 25.000  

13 51.C Aplicaţie de gestionare  a documentelor din circuitul de avizare şi autorizare a construcţiilor 100.000 100.000 
 

14 51.C 
Completarea paragrafului 8.2"Patrimoniul construit" din documentaţia "Reactualizare plan de 
amenajare a teritoriului Judeţean, Judeţul Mureş 

10.000 10.000 
 

15 51.C 
Măsuri de documentare, restaurare şi conservare pentru fortificaţiile Cetatea Sighişoara şi 
Cetatea ţărănească Saschiz 

100.000 100.000 
 

16 51.C Hărţi de risc natural 71.000 71.000 
 

17 51.C Cofinanţare proiecte 7.891.000 7.891.000 
 

  
Total cap. 54 10.000 10.000 0 

1 54.C 
SF privind construirea de posturi salvamont, refugii montane, amenajare şi marcare trasee 
montane 

10.000 10.000 
 

  
Total cap. 66 100.000 100.000 0 

1 66.C PT ”Amenajarea unui centru de sănătate în localitatea Archita 100.000 100.000 
 

  
Total cap. 67 432.000 432.000 0 

1 67.C SF clădire Apollo 127.000 127.000 
 

2 67.C PT clădire Apollo 300.000 300.000 
 

3 67.C Taxe, avize, acorduri pt. lucrarile de investiţii clădire Apollo 5.000 5.000 
 

  
Total cap. 74, din care: 1.757.000 1.757.000 0 

1 74.C 
Supraveghere tehnică prin diriginţie de şantier "Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 
degradate - Perimetrul de ameliorare - Valea Sînmartinului - Cetegău - 113, 77 ha -, com Rîciu" 

1.000 1.000   

2 74.C 
Întocmire documentaţii tehnice pentru accesare fonduri în cadrul programelor operaţionale 
2014-2020 care vizează infrastructura de mediu  

1.488.000 1.488.000   

3 74.C Completarea dotării staţiei de sortare-transfer Bălăuşeri 250.000 250.000   

4 74.C Analiza risc la securitate fizică pentru obiectivele de investiţii realizate în cadrul SMIDS 15.000 15.000   

5 74.C Licenţă sistem de operare şi antivirus 3.000 3.0000 
 

  
Total cap. 84, din care: 54.911.000 54.911.000 0 

1 84.C SF (etapa I) Modernizare căi de comunicaţii ce deservesc aeroportul 54.000 54.000 
 

2 84.C PT (etapa I) Modernizare căi de comunicaţii ce deservesc aeroportul 642.000 642.000 
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Nr. 
crt. 

Capitol/categoria 
de investiție 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Program 

2016 

din care: 

Buget local 
Veniturii 

proprii/credit fond 
de dezvoltare 

0 1 2 3=4+5 4 5 

3 84.C 
Proiectare şi execuţie "Amenajare sediu Serviciu de Întreţinere Drumuri Judeţene" (inclusiv 
taxe şi avize) 

3.100.000 3.100.000 
 

4 84.A 
"Amenajare sediu Serviciu  de Întreţinere Drumuri Judeţene" asistență tehnică prin diriginte de 
șantier 

27.000 27.000 
 

5 84.C Taxa ISC pt "Amenajare sediu Serviciu  de Întreţinere Drumuri Judeţene" 13.000 13.000 
 

6 84.C Asistenţă tehnică din partea proiectantului DJ 135 3.000 3.000 
 

7 
 

Dotări Serviciu de întreținere drumuri județene, total din care: 72.000 72.000 0 

7.1 84.C Cilindru compactor  25.000 25.000   

7.2 84.C Mașină de marcaj manuală 28.000 28.000   

7.3 84.C Drujbă 2.000 2.000 
 

7.4  84.C Generator curent portabil 10.000 10.000 
 

7.5  84.C Motopompă 7.000 7.000 
 

8 84 Investiţii conform program de drumuri 51.000.000 51.000.000 
 

  
SPJ SALVAMONT total, din care: 15.000 15.000 0 

1 54.C Dron pentru căutare victime 15.000 15.000 
 

  
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 12.000 12.000 0 

1 65.C Program antivirus (10 buc) 3.000 3.000 
 

2 65.C Calculatoare (2 buc) 5.000 5.000 
 

3 65.C Imprimantă color (1 buc) 4.000 4.000 
 

  
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN 12.000 12.000 0 

1 65.C Sistem PC-3 buc 12.000 12.000 
 

  
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TîRGU MUREȘ 10.000 10.000 0 

1 65.C Multifuncţională 10.000 10.000 
 

  
UNITĂŢI SANITARE, din care: 4.969.000 4.400.000 569.000 

 
66 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ total, din care: 4.300.000 4.000.000 300.000 

1 66.C Analizor de gaze sanguine 58.000 58.000 
 

2 66.C Aparat de anestezie  80.000 80.000 
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Nr. 
crt. 

Capitol/categoria 
de investiție 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Program 

2016 

din care: 

Buget local 
Veniturii 

proprii/credit fond 
de dezvoltare 

0 1 2 3=4+5 4 5 

3 66.C Aspirator chirurgical 2 buc 9.000 9.000   

4 66.C Cauter de tip Liga - sure 2 buc 184.000 184.000   

5 66.C Developeză automată  36.000 36.000 
 

6 66.C Electrocardiograf  6 buc. 80.000 80.000 
 

7 66.C Electrocauter  80.000 80.000 
 

8 66.C Hotă cu flux laminar 2 buc. 53.000 53.000 
 

9 66.C Injectomat 8 buc. 52.000 52.000 
 

10 66.C Lampă examinare LED cu picior  20.000 20.000 
 

11 66.C Lampă fototerapie 9.000 9.000 
 

12 66.C Masă de chirurgie bariatrică  152.000 152.000 
 

13 66.C Masă de operaţie 3 buc. 438.000 438.000 
 

14 66.C Masă electrică de consultaţie chirurgie 2 buc. 30.000 30.000 
 

15 66.C 
Sondă convexă-kit biopsie sondă convexă, kit biopsie sonda endocavitară, compatibilă cu 
ecograf Mindray DP5 

15.000 15.000 
 

16 66.C Masă ginecologice pentru sălile de naşteri 2 buc. 80.000 80.000 
 

17 66.C Microscop specular 2 buc. 36.000 36.000 
 

18 66.C Monitor funcţii vitale 10 buc. 150.000 150.000 
 

19 66.C Sondă liniară vasculară pentru ecograf Aloka 30.000 30.000 
 

20 66.C Tonometru non contact 10.000 10.000 
 

21 66.C Trusă chiuretaj uterin biopsic şi hemostatic 3 buc.  15.000 15.000 
 

22 66.C Truse întrerupere de sarcină 3 buc. 15.000 15.000   

23 66.C Sterilizator cu aer cald 4 buc. 50.000 50.000   

24 66.C Ecocardiograf  înaltă performanţă 826.000 826.000   

25 66.C Incubator 111 litri - 2 buc 54.000 54.000   

26 66.C Lampă scialitică - 3 buc 270.000 270.000   

27 66.C Instrumente chirurgicale pentru blocurile operatorii 120.000 120.000   

28 66.C Turn laparoscopie 710.000 710.000   

29 66.C Autoutilitară transport marfă 110.000 110.000   

30 66.C Dispozitiv vizualizare sistem venos superficial 72.000 72.000   
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Nr. 
crt. 

Capitol/categoria 
de investiție 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Program 

2016 

din care: 

Buget local 
Veniturii 

proprii/credit fond 
de dezvoltare 

0 1 2 3=4+5 4 5 

31 66.C Ecograf  156.000 156.000   

32 66.C Ascensor tip targă secţia pneumologie 200.000   200.000 

33 66.C Paturi ATI -5 buc 100.000   100.000 

 
66 SPITALUL MUNICIPAL TÂRNĂVENI total, din care: 669.000 400.000 269.000 

1 66.C DALI - modernizarea şi dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului de Specialitate 55.000 55.000   

2 66.C DALI - extindere şi recompartiamentare Pavilion Administrativ 20.000 20.000   

3 66.C Studiu Fezabilitate - schimbare reţea de canalizare în incinta spitalului 10.000 10.000   

4 66.C DALI - reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea unităţii de primiri urgenţe 25.000 25.000   

5 66.C DALI - reabilitare şi modernizare subsol Pavilion Central 10.000 10.000   

6 66.C Echodoppler 170.000 170.000   

7 66.C Laparoscop 157.000   157.000 

8 66.C DALI privind eficientizarea energetică a clădirilor 110.000 110.000   

9 66.C Masă radiantă 77.000   77.000 

10 66.C Analizor automat 35.000   35.000 

  
UNITĂŢI DE CULTURĂ total, din care: 515.000 515.000 0 

  
MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care: 295.000 295.000 0 

  
PALATUL CULTURII 120.000 120.000 0 

1 67.C Dali Reabilitare Palat pentru fonduri europene 40.000 40.000 
 

2 67.C Proiectare sistem alarmare la incendiu Palatul Culturii 40.000 40.000 
 

3 68.C Sistem ghidaj  40.000 40.000 
 

  
CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ MARAŞTI 8A 85.000 85.000 0 

4 67.C SF mansardare clădire administrativă, faza II, obţinere avize  5.000 5.000 
 

5 67.C Autoturism  80.000 80.000 
 

  
MUZEUL DE ARTA 15.000 15.000 0 

6 67.C 
Sistem profesional de indicare şi control al temperaturii şi umidităţii pentru spatii 
expozitionale şi depozite 

15.000 15.000 
 

  
SECȚIA GURGHIU 30.000 30.000 0 

7 67.C 
Realizare SF pentru construcția clădirii de protecție deasupra clădirii comandamentului din 
parcul arheologic roman de la Călugăreni 

30.000 30.000 
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Nr. 
crt. 

Capitol/categoria 
de investiție 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Program 

2016 

din care: 

Buget local 
Veniturii 

proprii/credit fond 
de dezvoltare 

0 1 2 3=4+5 4 5 

  
SECȚIA ARHEOLOGIE 45.000 45.000 0 

8 67.C Recompensă tezaur dacic 45.000 45.000 
 

  
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ-MUREŞ 20.000 20.000 0 

1 67.C Calculator portabil 4.000 4.000 
 

2 67.C Sistem supraveghere video 5.000 5.000 
 

3 67.C Sistem aer condiționat 6.000 6.000 
 

4 67.C Contrabas mărimea 3/4 5.000 5.000 
 

  
ANSAMBLUL ARTISTIC MUREŞ 50.000 50.000 0 

1 67.C Tehnică de lumini 8.000 8.000 
 

2 67.C Sistem sonorizare pt.exterior 13.000 13.000 
 

3 67.C Copiator monocrom A4, A3 4.000 4.000 
 

4 67.C Echipament foto/inregistrare profesional 7.000 7.000 
 

5 67.C Fundal negru pentru scenă 9.000 9.000 
 

6 67.C Pânză de proiecţie scenă  9.000 9.000 
 

  
FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREŞ total, din care: 90.000 90.000 0 

1 67.C Trompetă 2 buc 42.000 42.000 
 

2 67.C Pereche clarineţi 32.500 32.500 
 

3 67.C Tom Tom Concert 15.500 15.500 
 

  
TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET ARIEL TÂRGU MUREŞ total, din care: 30.000 30.000 0 

1 67.C Structuri metalice pentru panou 30.000 30.000 
 

  
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ 30.000 30.000 0 

1 67.C Proiect scenariu de securitate la incendiu Biblioteca Teleki-Bolyai 30.000 30.000 
 

 
68 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ total, din 
care: 

2.200.000 2.200.000 0 

  
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 

   
1 68.A Împrejmuire şi căi de acces la CIA Reghin 94.000 94.000 

 
2 68.A Reabilitare şi extindere clădire CRCDN Ceuaş 417 103.000 103.000 

 
3 68.A Alimentare cu energie electrică la CRRN Reghin 45.000 45.000 
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Nr. 
crt. 

Capitol/categoria 
de investiție 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Program 

2016 

din care: 

Buget local 
Veniturii 

proprii/credit fond 
de dezvoltare 

0 1 2 3=4+5 4 5 

4 68.A Amenajare bucătărie la CRRN Reghin 1.284.000 1.284.000 
 5 68.A Împrejmuire şi căi de acces la CRRN Reghin 232.000 232.000 
 

6 68.A 
Modificarea instalațiilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare menajeră aferente CRRN 
Reghin 

33.000 33.000 
 

  
TOTAL LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 1.791.000 1.791.000 

 

  
DOTĂRI INDEPENDENTE 

   
7 68.C Centrale termice  -4 buc   18.000 18.000 

 
8 68.C Centrale termice  -4 buc   12.000 12.000 

 
9 68.C Maşini de spălat  - 10 buc  45.000 45.000 

 
10 68.C Punct termic- CRCDN str. Trébely nr. 3  10.000 10.000 

 
11 68.C Punct termic - CRCDN Ceuaş- str. Băla nr. 43 -  10.000 10.000 

 
12 68.C Punct termic - Centrul Materna 10.000 10.000 

 
13 68.C Centrul Materna - Autoturism - 1 buc 57.000 57.000 

 
14 68.C Cazan pe lemne -1 buc - CIA Lunca Mureş 30.000 30.000 

 
15 68.C Teste licenţiate pentru psihologi - 3 buc  15.000 15.000 

 

  
TOTAL DOTĂRI INDEPENDENTE 207.000 207.000 

 

  
SF+PROIECTE 

   

16 68.C 
SF/DALI - Extindere clădire prin închiderea terasei şi recompartimentări la CTF Sarmaş - str. 
Dezrobirii nr. 58 

12.000 12.000 
 

17 68.C 
SF/DALI - Extindere clădire prin închiderea terasei şi prelungirea dormitoarelor la CRCDN 
Ceuaş 215 

12.000 12.000 
 

18 68.C SF - Locuinţe protejate la CIA Reghin - str. Pandurilor 60.000 60.000 
 

19 68.C SF-  Incălzire centrală  la CIA Căpuş - Corp B 8.000 8.000 
 

20 68.C SF/DALI - Modernizare imobil- CTF Miercurea Niraj - str. Semănătorilor nr. 1 12.000 12.000 
 

21 68.C SF - Mansardare garaj pentru creare sală de studiu - CTF Reghin - str. Subcetate nr. 26 12.000 12.000 
 

22 68.C SF - Construire balcon CTF Reghin - str. Făgăraşului nr. 4 5.000 5.000 
 

23 68.C SF - Construire balcon CTF Reghin - str. Rodnei nr. 10/1 5.000 5.000 
 

24 68.C DALI - Realizare club / sală recreere - CRRN Luduş 15.000 15.000 
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25 68.C SF - Recompartimentări, extindere clădire pentru construcţie morgă şi magazie la CIA Reghin - 
str. Pandurilor 

21.000 21.000 
 

26 68.C SF/DALI - Modernizare corp clădire C -  CIA Reghin - str. Pandurilor 18.000 18.000 
 

27 68.C SF- Amenajare capelă CRRN Brâncoveneşti 10.000 10.000 
 

28 68.C SF - Reabilitare clădire şi instalaţii termice corp C - sediu DGASPC - str. Trébely nr. 7 12.000 12.000 
 

  
TOTAL SF+PROIECTE 202.000 202.000   

  
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE IDECIU DE JOS total, din care: 110.000 110.000 0 

1 68:A Reabilitare Pavilion II 88.000 88.000 
 

2 68.C Pompă apă sărată 10.000 10.000 
 

3 68.C Boiler apă sărată 12.000 12.000 
 

 
84 RA AEROPORT TRANSILVANIA, total din care: 59.155.000 4.055.000 55.100.000 

1 84.C Reactualizare documentaţie de obstacolare pentru pistă de 2000 x 45 m, pe raza de 45 km 105.000 105.000   

2 84.C Autospecială de stins incendii de aeroport 1.300.000 1.300.000   

3 84.C Multifuncţional de deszăpezire 1.700.000 1.700.000   

4 84.C Master Plan Aeroport 90.000 90.000   

5 84.C PT extindere sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral 100.000   100.000 

6 84.C PT pentru reparaţii curente la suprafeţele de mişcare 50.000 50.000   

7 84.C Upgrade PT balizaj la Cat II OACI CR Alfa, platforma 2 şi iluminat platformă 25.000 25.000   

8 84.C Optimizare tablou general de joasă tensiune din uzina electrică 300.000 300.000   

9 84.C Panouri de semnalizare-informare (cale de rulare, pistă) 185.000 185.000   

10 84.C Execuţie RK suprafeţe de mişcare şi RESA(inclusiv instalaţii aferente) 55.000.000   55.000.000 

11 84.C Upgrade sistem de procesare şi control pasageri (CMS) 45.000 45.000   

12 84.C 
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi PT K suprafeţe de mişcare şi RESA 
(inclusiv instalaţii aferente) 

230.000 230.000   

13 84.C Mâneca de vânt 25.000 25.000   
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Lista proiectelor cu finanțare nerambursibilă 

- lei - 

Nr. 
crt. 

C
a
p
it

o
l 

Proiect 
LIDER 

PROIECT 

Total 
cheltuieli 
estimate 
aferente 

Consiliului 
Judeţean 

Mureş 

2016 

1 51 Program de intervenţii integrate pentru şomeri-certitudinea unui viitor durabil CJ BUZĂU 783.015 10.000 

2 66 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş CJM 16.567.111 1.000 

3 67 Parc auto pentru sporturi cu motor CJM 64.576.532 34.667.000 

4 68 
Dezvoltarea în judeţul Mureş a reţelei interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a 
violenţei asupra copiilor-ID PROIECT PEH084 

DGASPC 547.629 486.000 

5 68 United Networks-Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate DGASPC 32.284 16.000 

6 70 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş 
SC COMPANIA 
AQUASERV SA 

1.462.141 440.000 

7 74 Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş  CJM 201.522.476 1.337.000 

8 74 
Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare - Valea Sînmartinului 
- Cetegău - 113, 77 ha -, com Rîciu 

CJM 2.882.593 44.000 

9 84 Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărăţeni CJM 43.477.762 12.000 

    Total, din care 331.851.543 37.013.000 

contribuţia CJM   28.726.000 
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 II. REPARAŢII                 
     -lei- 

Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Valoare 

lei 

0 1 2 3 

    TOTAL REPARATII, din care:                                                                 2.607.000 

    CONSILIUL JUDETEAN MURES    1.055.000 

  
 

CAPITOL 51 1.000.000 

1 51 Reparaţii la "Palatul Apollo" 700.000 

2 51 Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii 70.000 

3 51 Reparații curente 210.000 

4 51 Reparaţii auto 20.000 

   60 CAPITOL 60 50.000 

1 60 Reparaţii curente 50.000 

 
 74 CAPITOL 74 5.000 

1 74 Completare gard şi schimbare panou comanda instalaţie degazeificare depozit neconform Reghin 5.000 

  54  SPJ SALVAMONT total, din care: 40.000 

1 54 Reparații parc vehicule 40.000 

   54 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 20.000 

1 65 Lucrări de igienizare bloc alimentar şi grupuri sanitare 5.300 

2 65 Lucrări de zugrăvit săli de clasă 4.700 

3 65 Lucrări de reparați gard 8.000 

4 65 Reparaţii maşină transport elevi 2.000 

    CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 47.000 

1 65 Igienizarea și zugrăvirea salilor de clasa, a grupurilor sanitare, a holurilor si a coridoarelor 5.000 

2 65 Lucrări reparați la sistemul de încălzire și zugrăveli 42.000 

    CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN 30.000 

1 65 Reparații curente și igienizări interioare la clădirea școlii 15.000 

2 65 Reparații curente exterioare și interioare la clădirea atelierelor- 15.000 

  
 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ 500.000 

1 66 Lucrări de reparaţii clinica ortopedie 100.000 
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Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Valoare 

lei 

0 1 2 3 

2 66 Lucrări de reparaţii clinica pneumologie 100.000 

3 66 Lucrări de reparaţii în vederea mutării anatomiei patologice 200.000 

4 66 Lucrări de reparaţii ambulatorii de specialitate spital  100.000 

  66 SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TÎRNĂVENI 35.000 

1 66 Curăţare şi înlocuire burlane clădiri spital 35.000 

 
  UNITATI DE CULTURA       155.000 

  
 

Muzeul Judeţean MUREŞ                              125.000 

1 67 
Repararea şi zugrăvirea spaţiilor expoziţionale  etajul II, III, Secţia artă Palatul Culturii, datorită deteriorării acestora din cauza 
infiltraţiilor din acoperiş 10.000 

2 67 Verificare sistem de climatizare Palatul Culturii 15.000 

3 67 Restaurarea ornamentelor din sălile de expoziţii de la etaj  - decor în stucatura 30.000 

4 67 Ignifugare, expertiză tehnică pentru cerinta esenţiala "securitate la incendiu, clădire nouă Ştiinţele naturii  10.000 

5 67 Reparare fisură, armonizare cromatică cf. Dispoziţiei de şantier, pavaj curte clădire Cetatea Medievală 60.000 

  
Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul" 30.000 

1 67 Reparaţii autocar 20.000 

2 67 Reparat şi zugrăvit scenă, holuri şi vestiare 10.000 

  68 D.G.A.S.P.C. MUREŞ    700.000 

1 68 Centre rezidenţiale pt. copii cu deficienţe neuropsihiatrice Tg. Mureş, Ceuaşu de Câmpie)   

2 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 80.000 

  
A1 - TOTAL CRCDN  80.000 

3 68 Serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial   

4 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 80.000 

  A2 - TOTAL  CTF JUDET 80.000 

5 68 Complex de case de tip familial REGHIN, PETELEA   

6 68 Reparatii exterioare, interioare si igienizari 40.000 

  A3 - TOTAL  CTF REGHIN-PETELEA 40.000 

7 68 Complex de servicii pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice SIGHIŞOARA   

8 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 31.000 

9 68 Reparare scaune 1.000 
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Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Valoare 

lei 

0 1 2 3 

  A4 - TOTAL CSCDN SIGHISOARA 32.000 

10 68 Centrul maternal MATERNA   

11 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 11.000 

12 68 Repararea foişorului 2.000 

  A5 - TOTAL MATERNA 13.000 

  DGASPC -sediu Trebely nr. 7   

13 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 161.000 

  
 A6 - TOTAL  DGASPC -sediu Trebely nr. 7 161.000 

  
CRRN LUDUS   

14 68 Reparații exterioare, interioare și igienizari 20.000 

  A7 - TOTAL CRRN Luduș 20.000 

15 68 Complex de case de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş   

16 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 100.000 

  A8 - TOTAL  CTF Sancrai-Santana 100.000 

  A. TOTAL GENERAL DGASPC              ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) 526.000 

  B-CIA CAPUS   

17 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 20.000 

 
68 B- TOTAL CIA CAPUS 20.000 

  C-CIA SIGHISOARA   

18 68 Reabilitare instalaţie gaze 15.000 

  C- TOTAL CIA SIGHISOARA 15.000 

19 68 D- CIA GLODENI   

20 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 20.000 

  D -TOTAL CIA GLODENI 20.000 

  E- CIA REGHIN   

21 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 32.000 

  E- TOTAL CIA REGHIN 32.000 

  
F- CIA LUNCA MURES   
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Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Valoare 

lei 

0 1 2 3 

22 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 27.000 

  F- TOTAL CIA LUNCA MURES 27.000 

  G- CRRN REGHIN   

23 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 30.000 

  G- TOTAL CRRN REGHIN 30.000 

  H- CRRN  BRANCOVENESTI   

24 68 Reparaţii exterioare, interioare şi igienizări 30.000 

  H -TOTAL CRRN  BRANCOVENESTI 30.000 

  Căminul pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos 25.000 

1 68 Reparaţii exterioare clădire Administrativă 4.000 

2 68 Reparaţie exterioară Complex -Centrală, spălătorie, Atelier mecanic 6.000 

3 68 Reparaţii Pavilion I 15.000 
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2. PROGRAMUL 
lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare 

 

Nr. 
Crt. 

DENUMIREA LUCRARILOR 
PROGRAM 2016 

(cu TVA) lei 

  TOTAL DRUMURI (CAP.I+II.) 88.200.000 

I.  CHELTUIELI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE (TOTAL A+B+C+D),        din care: 37.200.000 

A. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice (1+2+3+4) 1.264.000 

1. Gestionarea drumurilor publice 425.000 

1.1 Cadastrul drumurilor 375.000 

1.2 Investigarea şi expertizarea reţelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatură şi revizii ale stării acestora 50.000 

2 Întocmire documentaţii tehnice  50.000 

3 Asigurarea calităţii şi a controlului tehnic al calităţii la lucrări de drumuri, servicii de laborator, etc 639.000 

4 
Studii, cercetări, experimentări (expertizări poduri/podeţe, Studii şi experimentări privind siguranţa circulaţiei 
rutiere) 

150.000 

B. Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice (1+2) 11.815.000 

1 Întreţinerea curentă pe timp de vară (1.1+1.2+1.3) 7.115.000 

1.1 Plombări 4.165.000 

1.2 Întreţinere drumuri pietruite 1.500.000 

1.3 Întreţinere comună a tuturor drumurilor (aproviz. Vopsea marcaj, stâlpi, table indic. Intreţinere parcări) 1.450.000 

2 Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor 4.700.000 

C.  Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice (1+2+3) 21.328.000 

1 Covoare bituminoase 20.146.000 

2 Siguranţa rutieră/parapeţi/borne km/treceri pietoni supraînălțare,etc 982.000 

3 Întreţinerea drumuri prin pietruiri 200.000 

D. Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice (1+2) 2.793.000 

1 Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice 474.000 

1.1 Lucrări accidentale/drumuri/podețe  374.000 

1.2 Reparații curente la poduri  100.000 



Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 

Pagina 18 

 

 

Nr. 
Crt. 

DENUMIREA LUCRARILOR 
PROGRAM 2016 

(cu TVA) lei 

2. Îmbrăcăminţi uşoare rutiere 2.319.000 

2.1 Îmbrăcăminţi uşoare rutiere pe DJ153C Reghin-Ibăneşti-Lăpuşna-lim. jud. Harghita, km 26+930-29+500 (execuţie) 910.000 

2.2 Îmbrăcăminţi uşoare rutiere pe DJ154B Vălenii de Mureş-Vătava-lim. jud. Bistriţa Năsăud, km 8+716-10+620 (execuţie) 1.009.000 

2.3 Îmbrăcăminţi uşoare rutiere pe DJ153C Reghin-Ibăneşti-Lăpuşna-lim. jud. Harghita, km 7+822 - 8+212, judeţul Mureş 400.000 

II. CHELTUIELI DE INVESTIŢII ŞI REPARAŢII CAPITALE - TOTAL E din care: 51.000.000 

E.  Obiective de investiţii (1+2+3+4+5) 51.000.000 

1 
Documentaţii tehnico-economice (SF+ PT + DE +CS+ Avize + Documentaţii obţinere Avize pentru Certificat de urbanism 
şi Autorizaţie de construire) pt. reabilitări şi modernizări DJ 3.426.000 

1.1 Documentaţii tehnico-economice Modernizarea DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN15) - Tîrnăveni (DN14A), judeţul Mureş 3.175.000 

1.2 
Documentaţii tehnico-economice  Modernizarea DJ152A, DJ151A ŞI DJ151,Tg.Mureş (DN15E) - Band - Şăulia - Sărmaşu - lim. 
Jud. Bistriţa Năsăud, jud. Mureş 

130.000 

1.3 Documentaţii tehnico-economice Modernizare DJ106 Agnita - Sighişoara, km 82+535-100+935, judeţul Mureş 91.000 

1.5 
Documentaţii tehnico-economice Reabilitarea drumului judeţean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni prin îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară  între km 0+631-4+726, judeţul Mureş 

4.000 

1.6 
Documentaţii tehnice  Pod de beton armat pe DJ 135 Tîrgu-Mureş - Miercurea Nirajului, km 3+735, loc. Livezeni, judeţul 
Mureş 

5.000 

1.7 Documentaţii tehnice Refacere podeţ pe DJ142 Tîrnăveni-Bălăuşeri, km 4+516, judeţul Mureş  5.000 

1.8 Documentaţii tehnice Refacere podeţ pe DJ151B Ungheni-Căpâlna de Sus-Bahnea-lim. jud.Sibiu, km 0+695, judeţul Mureş 8.000 

1.9 Documentaţii tehnice Pod de beton armat pe DJ106 lim. jud. Sibiu-Apold-Sighişoara, km 93+487, judeţul Mureş 8.000 

2. Documentaţii tehnice noi 1.386.000 

 

Întocmirea Studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor de obţinere a avizelor şi acordurilor din certificatul de 
urbanism, obţinerea acestora pentru lucrări de:"Reabilitare drumuri judeţene / îmbrăcăminte bituminoasă uşoară / 
lărgire drum" 

1.386.000 

2.1 
Reabilitare prin pietruire a drumului judeţean DJ134 Fîntînele – Veţca – limită judeţ Harghita, km 16+000 -18+400, judeţul 
Mureş 

34.000 

2.2 
Reabilitare prin pietruire a drumului judeţean DJ107D limită judeţ Alba – Herepea - Crăieşti – Adămuş, km 31+320 - 36+438, 
judeţul Mureş 

34.000 

2.3 
Reabilitarea prin pietruire a drumului judeţean DJ143 Daneş (DN14) – Criş - limită judeţ Sibiu, km 14+400-17+710 şi 
reabilitarea podeţului de pe DJ143 de la km 11+200, judeţul Mureş 

35.000 
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Nr. 
Crt. 

DENUMIREA LUCRARILOR 
PROGRAM 2016 

(cu TVA) lei 

2.4 
Reabilitare prin pietruire a drumului judeţean DJ135A Viforoasa - Neaua – Miercurea Nirajului – Hodoşa – int. DJ153, km 
33+150 - 36+988, judeţul Mureş 

35.000 

2.5 Reabilitare drum judeţean DJ 107G Limită judeţ Alba-Aţintiş-Luduş, km 16+775-18+226, judeţul Mureş 32.000 

2.6 Reabilitarea drumului judeţean DJ 162A -DN 16-Cozma - limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 8+777-11+000, judeţul Mureş 34.000 

2.7 Reabilitarea drumului judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul Mureş 35.000 

2.8 Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita – limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş 156.000 

2.9 Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ151B Bahnea – Cund – limită judeţ Sibiu, km 29+072-30+922, judeţul Mureş 34.000 

2.10 Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ 153G Sînger – Papiu Ilarian – Iclănzel, km 9+800 – 17+180, judeţul  Mureş 172.000 

2.11 
Lărgire drum judeţean DJ151C Zau de Cîmpie (DJ151) - Valea Largă – limită judeţ Cluj, km 0+100-1+030 şi km 6+500-7+500, 
judeţul Mureş 

65.000 

2.12 
Lărgire drum judeţean DJ154E Reghin (DN15) – Solovăstru – Jabeniţa – Adrian -Gurghiu (DJ153C), km 2+100 - 5+575, judeţul 
Mureş 

65.000 

2.13 Lărgire drum judeţean DJ154J Beaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 şi km 4+726–12+684, judeţul Mureş 136.000 

2.14 
Reabilitare DJ 135A Viforoasa (DN13A)-Rigmani-Miercurea Nirajului-Hodoşa-Sâmbriaş-DJ153,  între km 10+350 - 11+800 şi km 
14+000-14+300 

291.000 

2.15 Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ134 Fîntînele (DN 13A)-Veţca-Jacodu-lim. Jud. Harghita, km 11+868-16+000 194.000 

2.16 Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ 136 Bezid - lim. Jud. Harghita, km8+000 - 14+000, judeţul Mureş 34.000 

3 Reabilitare drumuri județene 22.615.000 

3.1 
Reabilitarea drumului judeţean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni prin îmbrăcăminte bituminoasă uşoară  între km 0+631-
4+726, judeţul Mureş (Continuare executie)  

3.000 

3.2 
Largire drum judeţean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 10+800-13+900 (actualizare SF + PT + DE +CS+ Avize + 
Documentaţii obţinere Avize pentru Certificat de urbanism şi Autorizaţie de construire şi execuţie) 

1.600.000 

3.4 
Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Padure- Bezidu Nou - limita judeţului Harghita, DJ136 km 1+900-8+000 şi 
DJ136A km 0+000-3+800 (actualizare SF + PT + DE +CS+ Avize + Documentaţii obţinere Avize pentru Certificat de urbanism şi 
Autorizaţie de construţie) 

11.297.000 

3.5 
Reabilitare sistem rutier pe DJ 154E Jabeniţa-Adrian-Gurghiu (SF + PT + DE+CS+ Avize + Documentaţii obţinere Avize pentru 
Certificat de urbanism şi Autorizaţie de construire şi execuţie) 

6.775.000 

3.6 
Reabilitare sistem rutier pe DJ 153F int. DJ 107G- Nandra-Bichiş-Ozd km 5+325-6+655 (SF + PT + DE+CS+ Avize + 
Documentaţii obţinere Avize pentru Certificat de urbanism şi Autorizaţie de construire şi execuţie) 

1.530.000 

3.7 
Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ135B Tg. Mureş - Sîncraiu de Mureş cu DJ152A 
Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş (faza PT şi execuţia lucrării) 

1.410.000 
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DENUMIREA LUCRARILOR 
PROGRAM 2016 

(cu TVA) lei 

4 Reabilitări, consolidări-reconstrucţii PODURI / podețe 5.098.000 

 
4.1 

Pod de beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 limită judeţ Sibiu - Apold - Sighişoara (DN13) km 88+962,judeţul Mureş 
(executie, PT - Asistenta tehnica+ Avize + Documentaţii obţinere Avize pentru Certificat de urbanism şi Autorizaţie de 
construire) 

2.913.000 

4.2 
Pod de beton armat pe drumul judeţean DJ 135 Tg. Mureş-Miercurea Nirajului, km 3+735 situat în localitatea Livezeni, 
judeţul Mureş (execuţie) 

660.000 

4.3 Pod de beton armat pe drumul judeţean DJ 106 limită judeţ Sibiu-Apold - Sighişoara, km 93+487, judeţul Mureş (execuţie) 700.000 

4.4 
Refacere podeţ pe drumul judeţean DJ 151B Ungheni-Căpîlna de Sus-Bahnea-limită judeţ Sibiu, km 0+695, jud. Mureş 
(execuţie) 

740.000 

4.5 Refacere podeţ pe DJ142 Tîrnăveni-Bălăuşeri, km 4+516, jud. Mureş (execuţie) 85.000 

5 
Lucrări noi"Reabilitare drumuri judeţene / îmbrăcăminte bituminoasă uşoară / lărgire drum" 
(faza PT şi execuţie lucrări) 

18.475.000 
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3. PROGRAMUL 

de informatizare a administraţiei publice locale 
 
 Având în vedere “STRATEGIA privind informatizarea administraţiei publice”, Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea 
informatizării activităţilor atât la nivel de consiliu judeţean, cât şi de instituţii subordonate şi primării.  
Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de performanțe precum: 

 îmbunătăţirea calităţii deciziilor 

 creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor 

 optimizarea fluxului informaţional 

 reducerea prelucrărilor redondante şi paralele 

 reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei 

 creşterea securităţii informaţiei 

 creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată publicului 

 creşterea satisfacţiei muncii curente 

 creşterea nivelului de calificare a personalului 
În final se urmăreşte îmbunătăţirea prestigiului şi imaginii organizaţiilor administraţiei publice. 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea lucrării şi obiectivului de investiţie 
Program 

2016 
lei 

Observaţii 

0 1 2 3 

 TOTAL INVESTIŢII    

 din care: 113.000   

1 Soft program urmărire contracte 10.000  

2 
Aplicaţie de gestionare  a documentelor din circuitul de avizare şi 
autorizare a construcţiilor 

100.000 
 

3 Licenţă sistem de operare şi antivirus 3.000  

 

 



Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 

Pagina 22 

 

 

4. PROGRAMUL 

colaborărilor externe 
 
 
Programul de Colaborări Externe al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 are ca obiectiv general dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu 

structuri similare din alte state, cu scopul de a creşte şi consolida capacitatea administraţiei publice judeţene privind accesarea fondurilor europene şi 

bunele practici în domeniul serviciilor publice locale, dezvoltarea infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.  

Programul Colaborărilor externe pe anul 2016 cuprinde capitole de primiri de invitaţi şi delegaţii străine, precum şi participarea reprezentaţilor 

Consiliului Judeţean Mureş la diverse manifestări internaţionale: vizite oficiale pe bază de reciprocitate, conferinţe, simpozioane, vizite de 

documentare, şedinţe ale comisiilor de specialitate ale Adunării Regiunilor Europei, etc.  

Vor fi continuate şi intensificate relaţiile de colaborare cu Primăria oraşului francez Montigny le Bretonneux localitate înfrăţită cu comuna 

mureşeană Lunca, care de-a lungul anilor a făcut mai multe donaţii primăriei şi şcolii din Lunca, unor centre de plasament şi spitale din judeţul Mureş. 

Vom urmări continuarea relaţiilor de cooperare prin vizite reciproce, schimburi de experienţe, participare la evenimentele culturale organizate de 

partea franceză, de ex: Sărbătoarea oraşului Montigny, Târgul de Crăciun sau organizate de Consiliul Judeţean Mureş. 

De asemenea se va urmări intensificarea relaţiilor de cooperare cu autorităţile Provinciei Lecce din Italia, în mai multe domenii de activitate: 

administraţie publică, cultură, dezvoltare economică, schimburi culturale.  

Relaţia de înfrăţire cu Provincia Shanxi din R.P. Chineză ale cărei baze au fost puse în anul 1997 şi care s-au concretizat în anul 2000, prin 

semnarea unui Protocol de Înfrăţire va fi și aceasta continuată şi dezvoltată. Parteneriatul vizează explorarea unor domenii precum: dezvoltarea 

cooperării economice, ştiinţifice, culturale şi colaborarea în domeniul administraţiei publice. De asemenea, se avea în vedere colaborarea în domeniul 

învăţământului, al sănătăţii, culturii şi artei. 

Se vor continua relaţiile de colaborare cu judeţele Györ Moson Sopron, Zala, Szabolcs Szatmar Bereg şi Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria, ca 

rezultat al acordurilor semnate.  

În anul 2012, au fost puse bazele colaborării cu Guvernoratul Missan din Republica Irak iar în martie 2013 a fost semnată Înţelegerea de 

Cooperare între Judeţul Mureş şi Guvernoratul Missan, cu ocazia vizitei oficiale efectuate în judeţul nostru de către o delegaţie a guvernoratului. 

Colaborarea Părţilor pe anul 2016 va consta în schimburi de informaţii şi de experienţă, în domenii precum: economic (energie, minerit, extracţie, 

procesare, transport, depozitare şi comercializare petrol şi gaze; investiţii în producţia industrială şi agricolă; piscicultură; procesarea produselor 

agricole vegetale şi animale etc.); comercial; financiar-bancar şi asigurări; construcţii şi infrastructură; transporturi şi telecomunicaţii; administraţie 

publică; învăţământ; sănătate; protecţia şi refacerea mediului; cultural-ştiinţific; turism; sport şi mass-media. 

Tot în cursul anului 2012, a fost identificată oportunitatea realizării unui parteneriat între judeţul Mureş şi Provincia San Juan din Argentina, 

fiind transmisă din partea CJ Mureş o scrisoare de intenţie privind iniţierea unor relaţii de colaborare bilaterală. 
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În vederea identificării acelor domenii de activitate în care cooperarea ar putea fi benefică pentru ambele părţi, urmează ca în anul 2016 o 

delegaţie a CJ Mureş să efectueze o vizită oficială în Provincia San Juan pe de o parte, iar pe de altă parte delegaţia provinciei argentiniene să 

efectueze o vizită în judeţul nostru. 

În cursul anului 2015 a fost demarat un program de dezvoltare a relaţiilor de colaborare cu românii de dincolo de Prut, Consiliul Judeţean Mureş 

neavând încheiat până în acest moment nici un parteneriat de colaborare cu Republica Moldova. În acest sens, au fost demarate procedurile privind 

perfectarea unor parteneriate bilateral, vizând o mai strânsă colaborare între Judeţul Mureș și Municipiul Chișinău, din Republica Moldova, urmând ca în 

anul 2016 să fie realizate vizite pe bază de reciprocitate, în vederea încheierii unui protocol de colaborare între cele doua administraţii.  

În ceea ce priveşte participarea la lucrările comisiilor Adunării Regiunilor Europei, organism în care CJ Mureş are calitatea de membru, din anul 

1997, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, respectiv consilieri judeţeni şi funcţionari publici, vor participa la şedinţe ale comisiilor de specialitate: 

Comisia 1 - Economie şi dezvoltare regională; Comisia 2 – Politici sociale şi sănătate publică şi Comisia 3 – Cultură şi educaţie.   

Referitor la alte invitaţii ce sosesc pe adresa Consiliului Judeţean la diferite manifestări, seminarii, dezbateri organizate în străinătate, acestea sunt 

analizate de conducerea executivă urmând să se decidă asupra oportunităţii participării la acestea. 

În elaborarea Programului Colaborărilor Externe pe anul 2016 s-a ţinut seama de următoarele prevederi legale: 

-  Hotărârea Guvernului nr.552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, completată cu  Hotărârea Guvernului nr. 1241/2004 

pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar cu modificările şi completările ulterioare. 

I. Primiri de delegaţii 

Nr. 
Crt. 

Delegaţia Obiective 

1 Delegaţia Primăriei Montigny le Bretonneux – Franţa Intensificarea relaţiilor în domenii de interes comun 

2 Delegaţia Provinciei Lecce – Italia Intensificarea relaţiilor şi schimburilor anuale 

3 Delegaţia Provinciei Shanxi – R.P. Chineză Intensificarea relaţiilor de înfrăţire 

4 Delegaţia judeţului Gyor-Moson-Sopron, Ungaria Intensificarea relaţiilor de colaborare existente 

5 Delegaţia judeţului Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul de colaborare semnat în 
2004 

6 Delegaţia Consiliului Judeţean Zala, Ungaria Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul de colaborare 

7. Delegaţia Judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul de colaborare semnat în 
anul 2011 
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Nr. 
Crt. 

Delegaţia Obiective 

8. Delegaţia Guvernoratului Missan, Irak 
Dezvoltarea de relaţii de colaborare, în baza Înţelegerii de Cooperare bilaterală 
semnată în anul 2013. 

9. Delegaţia Provinciei San Juan, Argentina Iniţierea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare bilaterală 

10. Delegaţia Municipiului Chișinău, Republica Moldova Dezvoltarea de relaţii de colaborare, demarate în anul 2015 

11. 
Delegaţii ale unor potenţiali parteneri internaţionali 
(alţii decât partenerii tradiţionali) 

Realizarea de parteneriate de colaborare bilaterală în diverse domenii de activitate 

Valoarea estimată pentru primirea delegațiilor străine: 113.000 Lei 

 

II. Deplasări în străinătate 

 

Nr. Crt. Denumire activitate Obiective 

1 Deplasare la Montigny le Bretonneux – Franţa Intensificarea relaţiilor în domenii de interes comun 

2 Deplasare la Lecce – Italia Intensificarea relaţiilor şi schimburilor anuale 

3 Deplasare în Provincia Shanxi – R.P. Chineză Desfăşurarea programului de schimburi 

4 Deplasare la Gyor-Moson-Sopron, Ungaria Intensificarea relaţiilor de colaborare existente 

5 Deplasare la Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul din 2004 

6 Deplasare la Zala, Ungaria Colaborare pe teme de interes comun 

7 Deplasare la Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul din 2011 

8 Deplasare în Guvernoratul Missan, Irak 
Dezvoltarea de relaţii de colaborare, în baza Înţelegerii de Cooperare bilaterală 
semnată în anul 2013 

9 Deplasare în Provincia San Juan, Argentina Iniţierea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare bilaterală 

10 Deplasare în Municipiului Chișinău, Republica Moldova Dezvoltarea de relaţii de colaborare, demarate în anul 2015 

11 

Participarea la şedinţele ARE: 
-Adunarea Generală 
-Şedinţe ale celor 3 comisii la care suntem membri: 
-Comisia A: Economie şi Dezvoltare regională 
-Comisia B: Politici sociale și sănătate publică 
-Comisia C: Cultura si educatie 

Reprezentarea Consiliului Judeţean la activităţile ARE 

12 Schimburi de experienţă pentru aleşi şi funcţionari publici 
Familiarizarea cu modul de lucru al unor administraţii europene, accesarea şi 
gestionarea fondurilor europene 

13 
Participarea la activităţi, manifestări cu invitaţii sosite în 
cursul anului 2016 

Reprezentarea Consiliului Judeţean Mureș la aceste manifestări 

Valoarea estimată pentru deplasări în străinătate: 470.000 Lei 
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III. Fondul de protocol la dispoziţia preşedintelui 
 

Nr. Crt. Obiectivul 

1 Asigurarea cheltuielilor de reprezentare 

Valoare: 6.000 Lei 

 
IV. Cotizaţii 
 

Nr. Crt. Organizaţia Obiective 

1 ARE (Adunarea Regiunilor Europei) Asigurarea calităţii de membru şi dreptului de vot 

Valoare cotizaţii: 26.000 Lei 
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5. PROGRAMUL  
pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş  

pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 
 

 
Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi 

asistenţă socială, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 10/28.01.2016. 

 

A. Programe, proiecte şi acţiuni culturale 

 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2016 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data 

anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro. 

 Suma totală disponibilă pentru anul 2016, aprobată prin anexa 2/50 la hotărârea de aprobare a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 

anul 2016,  este de 600.000 lei. 

 Persoane eligibile: persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în 

condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală. 

Baza legală: 

 Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

B. Culte religioase  

 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2016 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data 

anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.  

 Suma totală disponibilă pentru anul 2016, aprobată prin anexa 2/49 la hotărârea de aprobare a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 

anul 2016,  este de 600.000 lei. 

 Persoane eligibile: unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 

 

 

http://www.cjmures.ro/
http://www.cjmures.ro/
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Baza legală: 

 Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 82 din 30 august 2001 republicată, cu completările ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România şi Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 

Republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 

 

C. Acţiuni sportive de utilitate publică 

 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2016 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data 

anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro. 

 Suma totală disponibilă pentru anul 2016, aprobată prin anexa 2/47 la hotărârea de aprobare a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 

anul 2016,  este de 400.000 lei. 

 Persoane eligibile: cluburile sportive şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, care desfăşoară activităţi nonprofit în acest domeniu, 

menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, precum şi persoanelor fizice din judeţul Mureş, 

care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică. 

Baza legală: 

 Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport Nr.130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 

cluburilor sportive şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare.  

 

D. Asistenţă socială  

 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2016 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data 

anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.  

 Suma totală disponibilă pentru anul 2016, aprobată prin anexa 2/83 la hotărârea de aprobare a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 

anul 2016,  este de 400.000 lei. 

http://www.cjmures.ro/
http://www.cjmures.ro/
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 Persoane eligibile: asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care 

desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local în acest domeniu. 

Baza legală: 

 Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea Nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează 

şi administrează unităţi de asistenţă socială şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare. 
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6. PROGRAMUL 
privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş  

 
 Dezvoltarea serviciilor turistice are un rol tot mai important în creşterea şi valorificarea potenţialului economic şi cultural al judeţului Mureş şi 
pentru îmbunătăţirea ofertei Regiunii 7 CENTRU. Conform Ordonanţei nr. 58/21.08.1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România, modificată şi completată prin Ordonanța de urgență nr. 123/2008 art. 20, consiliile judeţene au următoarele atribuţii în domeniul turismului: 
 

- contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice; 
- organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică; 
- urmarirea activității turistice, în aşa fel încât agenții economici cu activitate în domeniul turismului să aiba acces la resursele turistice, cu 
respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora. 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Încadrare program Observaţii 

0 1 2 3 

1.  Parc auto pentru sporturi cu motor 
POR Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului 

Proiect în implementare. 

2.  Promovarea Județului Mureş 
POR Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului 

Proiect finalizat. 
 
În perioada 29.11.2014 – 28.11.2015 din bugetul judeţului 
au fost realizate 13.500 de exemplare din broşură, având 
design-ul şi conţinutul uşor modificate față de cele din 
proiect, respectiv revizuite. Cu această ocazie broşura a 
fost tradusă şi în limba spaniolă, cele 13.500 de 
exemplare fiind împărţite după cum urmează: 4.000 
bucăţi în limba română, 3.000 bucăţi în limba engleză, 
2.500 bucăţi în limba maghiară, respectiv câte 1.000 de 
bucăţi în limbile germană, franceză, italiană şi spaniolă. 

3.  
Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele 
Naturii Tîrgu Mureş 

POR Axa 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural 

Studiul Fezabilitate este în curs de reactualizare din 
bugetul județului.  

4.  Amenajare sediu administrativ   

alocări financiare pentru PT reabilitare sediu 
administrativ (proiectare și asistență), execuție lucrări- 
iluminat arhitectural, amenajare grup sanitar pentru 
persoanele cu dizabilități locomotorii, din bugetul 
județului. 
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Nr. 
crt. 

Denumire proiect Încadrare program Observaţii 

0 1 2 3 

5.  Reabilitarea Palatului Culturii 
POR Axa 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural 

DALI este în curs de realizare din bugetul județului. 

6.  
Crearea identităţii vizuale a judeţului 
Mureş în vederea dezvoltării şi 
consolidării turismului în zonă 

Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş 
pentru perioada 2014-2020 

Alocări financiare din bugetul județului. 
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7. PROGRAMUL  

DE COMUNICARE PRIVIND FONDURILE EUROPENE 
 
 
 
Obiectivul principal al Programului de comunicare privind fondurile eururopene din cadrul Consiliului Judeţean Mureş îl constituie facilitarea 

transmiterii de informaţii către cetăţenii din judeţul Mureş.  
Prin activităţile prevăzute pentru anul 2016, acesta îşi propune: 
- să contribuie la creşterea gradului de cunoştinţe la nivel local şi regional cu privire la politicile şi programele Uniunii Europene, prin 

diseminarea de informaţii, publicaţii şi alte materiale, 
- să încurajeze participarea actorilor locali la programele comunitare, prin transmiterea către aceştia a unor materiale, informări, alerte de 

lansare a cererilor de finanţare, căutare de parteneri, etc. 
Planul de activităţi pe anul 2016 urmăreşte crearea unui cadru prin care să se asigure o informare corectă a unui spectru cât mai larg de 

mureşeni.  
 
 

Nr. Activitate Scop Perioada 

1. 
Servicii de informare privind politicile Uniunii Europene, surse de 
finanţare, etc, destinate publicul larg 

Informarea publicului şi acordarea de 
consiliere pe teme europene 

Permanent 

2. 

Diseminarea operativă a informaţiilor privind oportunităţile de 
finanţare prin fonduri europene, în rândul primăriilor din judeţ, 
instituţiilor subordonate, instituţiilor descentralizate şi deconcentrate 
din judeţ, ONG-uri etc. 

Informarea potenţiali beneficiari, cu 
privire la oportunităţile de finanţare 
din fonduri europene 

Permanent 

3. 
Sărbătorirea zilei de 9 mai - Ziua Europei – participare cu stand în 
centrul municipiului Tîrgu Mureş şi oferirea de materiale cu tematică 
europeană 

Marcarea zilei de 9 mai- Ziua Europei 9 mai 2016 

4. 
Participarea la evenimente organizate de Consiliul Judeţean Mureş sau 
de alţi parteneri, cu standuri de prezentare, materiale de informare pe 
teme europene.  

Diseminarea de informaţii europene în 
rândul populaţiei, creşterea vizibilităţii 
Uniunii Europene 

În funcție de 
evenimente 
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8. PROGRAMUL  

de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş 
 
 

Consiliul Judeţean, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, prin activitatea sa influenţează şi interesează 
categorii largi de persoane. Pentru o informare corectă şi obiectivă a grupului ţintă, realizările trebuie diseminate cu operativitate prin mijloace de 
comunicare diverse, atât prin presa scrisă, cât şi audio-vizuală. 
Grupul ţintă se constituie din:  

- locuitori din mediul urban şi rural al Judeţului Mureş  
- autorităţi şi instituţii publice cu care Consiliul Judeţean Mureş colaborează  
- consilieri judeţeni, funcţionari publici din judeţul Mureş 
- organizaţii neguvernamentale din judeţul Mureş 
- mediul de afaceri din judeţul Mureş 
- structuri asociative naţionale, regionale şi internaţionale din care face parte Consiliul Judeţean 
- mass-media din judeţul Mureş. 

Informaţia trebuie diseminată prin mijloace de comunicare diverse, ţinând cont de preferinţele publicului. Potrivit sondajelor de opinie, printre sursele 
de informare preferate de majoritatea populaţiei, regăsim: televiziunea, ziarele, radioul, internetul. 
Datorită caracterului multicultural al judeţului, informaţiile privind activităţile derulate de Consiliul Judeţean sunt comunicate cetăţenilor prin 
intermediul mijloacelor mass-media, atât în de limba română, cât şi cea maghiară. Abordarea relaţiei cu mass-media va fi o abordare de tip activ în 
vederea construirii, menţinerii şi protejării unei imagini instituţionale pozitive.  

Scopul acţiunilor de comunicare publică îl constituie informarea corectă, obiectivă şi în timp real a cetăţenilor cu privire la desfăşurarea 
acţiunilor de interes public iniţiate/organizate de către Consiliul Judeţean Mureş şi aparatul propriu al acestuia. Această informare se va realiza prin 
achiziţionarea de spaţii pentru publicarea/difuzarea materialelor de comunicare publică privind activitatea Consiliului Judeţean Mureş, respectiv ale 
dispoziţiilor de convocare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului judeţean, hotărârilor de interes general adoptate de consiliul judeţean, 
articolelor pentru asigurarea transparenţei activităţii consiliului judeţean, informarea publicului cu privire la programele de finanţare, proiectele 
finanţate din fonduri europene şi naţionale, strategiile consiliului judeţean, realizarea, producţia şi difuzarea de emisiuni (de tip dezbatere, talk-show, 
masă rotundă, interviu, reportaj, campanie de informare), anunţuri, comunicate, spoturi de informare audio-video şi alte articole de interes public 
pentru asigurarea transparenţei activităţii Consiliului Judeţean Mureş, în presa scrisă, on-line şi audiovizuală. 

În cursul anului 2016, activitatea de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş se va realiza prin intermediul mijloacelor de informare în 
mass-media scrisă, on-line şi audiovizuală, valoarea aferentă fiind de 832.364 lei fără TVA, respectiv 1.032.131 lei, inclusiv TVA  

În urma activităţii de comunicare publică se urmăreşte implicarea mai activă a cetăţenilor în luarea deciziilor ce interesează comunităţile locale 
din care fac parte, o mai bună cunoaştere a modului de organizare, funcţionarea şi a activităţilor iniţiate/desfăşurate de către Consiliul Judeţean 
Mureş. De asemenea va creşte responsabilitatea administraţiei publice faţă de cetăţean, vor fi cunoscute mai bine oportunităţile de investiţii din judeţ 
şi potenţialul economic şi turistic al acestuia.  
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9. PROGRAMUL 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 
                                                                    lei  

Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2016 
Buget aprobat 

2016 
Observații 

TOTAL GENERAL, din care: 135.831.000 127.850.000  

I. 
DIRECŢIA DE PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI 

- TOTAL - 
31.603.898 29.737.754  

1. 
Organizarea şi Funcţionarea 
Serviciului Management de caz 
pentru copii 

- Evaluarea iniţială a situaţiei copilului şi familiei naturale 
- Identificarea nevoilor copilului şi familiei 
- Identificarea de soluţii – de tip prevenirea separării copilului de părinţi, 

de protecţie specială de tip familial sau de tip rezidențial 
- Evaluarea garanţiilor materiale şi morale a persoanei/familiei ce solicită 

plasamentul copilului, precum şi a capacităţii acesteia de a oferi 
îngrijire adecvată copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor 

- Stabilirea măsurilor de protecţie şi urmărirea punerii în aplicare a 
acestora 

- Coordonarea şi urmărirea activităţilor de reevaluare, monitorizare a 
situaţiei copilului  

- Organizarea sesiunilor de lucru cu asistenții sociali din unități sanitare și 
cu asistenții sociali din OPA (manageri de caz). 

90.000 90.000  

2. 

Îndrumarea factorilor locali în 
vederea dezvoltării de servicii la 
nivel comunitar care să ducă la 
prevenirea separării copilului de 
părinţii naturali 

- Realizarea de întâlniri periodice cu persoanele cu atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale din cadrul consiliilor locale în vederea sprijinirii, 
informării şi îndrumării acestora cu privire la noutăţile din domeniul 
legislativ şi a identificării de mijloace de intervenţie concrete 

- Realizarea de întâlniri cu factori interesaţi să sprijine programe din 
domeniul asistenţei sociale (organizaţii nonguvernamentale, 
reprezentanţi ai bisericii, persoane fizice sau private etc.) 

48.000 48.000  

3. 

Prevenirea părăsirii copiilor în 
unităţile medicale, secţii de 
pediatrie şi maternităţi, prin 
colaborarea cu Autoritatea de 
Sănătate Publică, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie, Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
şi serviciile publice de asistenţă 
socială din cadrul Consiliilor locale 

- Verificarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţile medicale de către 
asistentul social responsabil din cadrul DGASPC Mureş 

- Verificarea respectării obligaţiilor care revin fiecărui factor implicat în 
acţiunile de respectare a dreptului copilului la identitate şi la păstrarea 
identităţii sale 

- Realizarea de acţiuni de consiliere a femeii gravide sau a tinerei mame 
în vederea prevenirii părăsirii copilului 

- Colaborarea cu autorităţile locale, organele de poliţie, unităţile 
medicale şi reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a persoanelor 
în vederea prevenirii părăsirii copilului şi a punerii în legalitate în ceea 
ce priveşte actele de identitate atât pentru mamă, cât şi pentru copii 

- Identificarea de resurse care să contribuie la sprijinirea mamei 
vulnerabile, cu risc de a-şi abandona copilul în vederea satisfacerii 
nevoilor acesteia şi a depăşirii momentului de criză 

82.000 80.000  
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2016 
Buget aprobat 

2016 
Observații 

4 
Clarificarea situaţiei copiilor părăsiţi 
în unităţi medicale 

- Evaluarea situaţiei sociale a familiilor copiilor părăsiţi şi formularea de 
propuneri în conformitate cu prevederile legale 

- Colaborarea cu autorităţile locale şi sanitare în vederea clarificării 
situaţiei copiilor şi asumarea responsabilităţilor de către SPAS-urile 
locale conform atribuţiilor legale. 

- Întocmirea actelor de stare civilă pentru copiii beneficiari ai măsurilor 
de protecţie şi sesizarea serviciului specializat/primării pentru 
întocmirea actelor de stare civilă/identitate. 

- Analize medicale, taxe, cheltuieli administrative 

85.000 82.000  

5 

Asigurarea protecţiei cuplurilor 
mamă-copil/ copii în cadrul Centrului 
maternal  “Materna“ Tg. Mureş 
(capacitate: 9 cupluri) 

- Dezvoltarea programelor din cadrul Centrului Maternal MATERNA, prin 
înfiinţarea de programe de dezvoltarea abilităţilor maternale 
gospodărești care să contribuie la creșeterea gradului de resposabilizare 
a mamelor și a formării de abilități practice 

- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul centrului Maternal 
MATERNA care să permită oferirea serviciilor de calitate mamelor care 
au prezentat risc de a-şi abandona copiii 

- Prevenirea separării copilului de părinţi în vederea menţinerii copilului 
în familie 

- Asigurarea serviciilor de găzduire pe o perioadă de maxim 6 luni, suport 
emoţional, consiliere, sprijin, acompaniere la serviciile medicale, 
identificarea unui loc de muncă pentru mamă, refacerea relaţiei cu soţul, 
concubinul, rudele în vederea pregătirii ieşirii cuplului mamă-copil din 
serviciul specializat 

- Reintegrarea într-un mediul suportiv benefic dezvoltării armonioase a 
copilului şi menţinerii unităţii familiale 

657.000 573.000  

6 
Prevenirea abandonului şi a 
instituţionalizării, a intrării în sistem 
a copilului aflat în dificultate 

- Implementarea unor programe de prevenire a abandonului şi a 
instituţionalizării prin sprijinirea material – financiară a familiilor aflate 
în situaţia de risc. 

20.000 20.000  

7 

Protecţia copilului – măsuri de 
protecţie de tip familial la rude până 
la gradul IV inclusiv (641), alte 
persoane sau familii care nu sunt 
rude cu copilul (188),  

- Reevaluare, monitorizarea situaţiei copilului şi a evoluţiei acestuia în 
mediul familial în scopul respectării şi garantării drepturilor copilului 

- Demersuri în vederea reintegrării familiale, socioprofesionale, 
identificarea unei familii permanente pentru copil 

- Cheltuieli cu utilităţi – bunuri şi servicii: 

100.000 95.000  

8. 
Dezvoltarea reţelei de asistenţă 
maternală, prin extinderea acesteia 
până la 314 de persoane angajate 

- Menţinerea serviciilor existente pentru protecţia specială a copilului, 
respectiv a reţelei de asistenţă maternală 

- Dezvoltarea acesteia prin creşterea numărului de persoane angajate ca 
asistent maternal, cărora să poată fi plasaţi copiii în regim de urgenţă cu 
vârsta mai mică de 3 ani și peste 3 ani 

- Campanie de recrutare asistenți maternali profesioniști 
- Implementarea unei reţele de asistenţi maternali specializaţi pentru 

îngrijirea copiilor cu handicap sever, în vederea asigurării unui mediu 
familial şi a îmbunătăţirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi 
armonioasă 

80.000 80.000  
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2016 
Buget aprobat 

2016 
Observații 

- Extinderea reţelei de asistenţă maternală pentru asigurarea 
plasamentului copilului în regim de urgenţă 

9 

Asigurarea funcţionării reţelei 
judeţene de asistenţă maternală 
profesionistă cu 262 de asistenţi 
maternali profesionişti care asigură 
servicii specializate pentru 443 de 
copii. 

- Oferirea unui mediu familial optim pentru copii aflaţi în situaţii de risc. 
- Evaluarea şi formarea profesională iniţială a solicitanţilor pentru a deveni AMP 
- Demersuri pentru formarea profesională continuă a actualilor AMP 
- Urmărirea evoluţiei copiilor plasaţi la AMP 
- Reevaluarea situaţiei sociopsihomedicale a copiilor plasaţi la AMP 
- Monitorizarea activităţii asistentului maternal profesionist 
- Acordarea de servicii de informare, sprijin, suport pentru derularea 

activităţii în condiţii optime 
- Intervenţie specializată psihologică pentru asistenţii maternali şi copiii 

aflaţi la aceştia pentru care s-a identificat nevoia acordării de servicii 
specializate în anumite arii de dezvoltare personală, cognitivă, afectivă, 
emoţională, etc. 

- Reevaluarea situaţiei familiei naturale în vederea reintegrării familiale a 
copiilor; 

- Asigurarea accesului la serviciile de educaţie, sănătate, socializare, de 
petrecere a timpului liber, menţinere a relaţiilor cu familia, etc 

- Evaluarea anuală a activităţii AMP 
- Intâlniri zonale cu asistenţii maternali profesionişti şi organizarea de 

grupuri de sprijin 
- Acțiune publică de promovare a profesiei și acțiune comunitară a 

grupurilor de sprijin 

6.995.000 6.371.000  

10 
Dezvoltarea serviciilor pentru 
copiii/tinerii care părăsesc sistemul 
de protecţie 

- Facilitarea integrării sociale a copiilor care ies din sistem prin identificare 
de locuri de muncă, medierea pe piaţa muncii, monitorizarea acestora în 
câmpul muncii, urmărirea modului în care îşi administrează resursele 
materiale, cuprinderea în programe care urmăresc formarea de 
deprinderi, abilităţi şi câştigarea independenţei 

- Dezvoltarea de servicii alternative privind integrarea socio-profesională a 
tinerilor cu nevoi speciale prin crearea de centre de tranzit sau locuinţe 
protejate 

50.000 50.000  

11 
Pregătirea adolescentului pentru 
părăsirea sistemului de protecţie, 
integrarea socioprofesională 

- Colaborarea cu AJOFM în vederea identificării unor profesiuni pe piaţa 
muncii precum şi crearea de locuri de muncă pentru absolvenţii care 
părăsesc sistemul de protecţie a copilului 

- Organizarea de burse pentru identificarea de locuri de muncă specifice 
pentru aceşti beneficiari 

- Cuprinderea tinerilor în programe care urmăresc formarea de deprinderi, 
abilităţi şi câştigarea independenţei 

- Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale partenere care 
desfăşoară activităţi de reintegrare socio-profesională a tinerilor 

- Înfiinţarea de servicii de tranzit sau locuinţe protejate, inclusiv cu 
implicare ONG 

- Asigurarea resurselor materiale pentru derularea activităţilor. 

80.000 75.000  
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2016 
Buget aprobat 

2016 
Observații 

12 
Creşterea eficienţei intervenţiilor 
sociale prin dezvoltarea serviciilor în 
regim de urgenţă 

- Creşterea gradului de încredere în „echipa mobilă” din cadrul Serviciului 
de urgenţă care intervine prompt în cazurile de abuz, trafic, migraţiune, 
exploatare prin muncă, violenţă, neglijare. etc. 

- Promovarea drepturilor copilului şi a responsabilizării părinţilor şi a 
comunităţii în vederea intolerării relelor tratamente aplicate copilului 

- Implementarea proiectului privind dezvoltarea rețelei de intervenției în 
situații de abuz 

- Asigurarea cheltuieilor neeligibile din proiect 
- Asigurarea condiţiilor de calitate în cadrul Serviciului de intervenţie în 

regim de urgenţă prin dotarea corespunzătoare a acestuia şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă pentru echipa mobilă, care să-i permită deplasarea 
imediată pe teren în vederea evaluării situaţiilor de urgenţă 

- Completarea schemei de personal pentru a asigura permanența la 
telefonul copilului și echipa mobilă în teren 

- Identificarea de solutii si resurse pentru achizitonarea/inchirierea unui 
spatiu in apropierea Serviciului pentru activitati de recreere in aer liber 
pentru copiii internati si amenajarea acestuia pentru folosința. 

 
 
 
 
 
 
 

65.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.000 

 
 
 
 
 
 
 

64.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.000 

 
 

13 

Serviciu rezidenţial – SIRU capacitate 
28 locuri; 
Telefonul copilului – max. 20 – 25 
sesizări şi evaluări pe teren/lună) 

- Asigurarea protecţiei copilului în regim de urgenţă (găzduire temporară 
cu acordarea tuturor drepturilor legale) în caz de abuz, neglijare, trafic, 
migrare în cadrul Serviciului de urgenţă din Tg. Mureş 

- Asigurarea protecţiei copilului prin verificarea modului de îndeplinire de 
către părinţi a drepturilor pe care le au copiii şi îndrumarea acestora 
spre aplicarea măsurilor educative în scopul asigurării unei educaţii 
nonabuzive, bazată pe metode şi tehnici de disciplinare pozitivă 

- Verificarea în teren a condiţiilor faptice de la domiciliul copiilor, cazuri 
sesizate prin intermediul telefonului copilului. 

- Formularea de propuneri conform prevederilor legii nr.272 din 2004 şi 
referirea cazurilor după caz Comisiei pentru protecţia copilului, 
instanţei de judecată, SPAS local de la domiciliul copilului. 

1.520.000 1.345.000  

14 
Promovarea adopţiei naţionale, ca 
soluţie permanentă de protecţie a 
copilului 

- Recrutarea de familii/persoane care doresc să adopte şi care să vină în 
întâmpinarea fiecărui copil eligibil pentru adopţie 

- Realizarea de campanii publicitare de informare şi promovare a adopţiei 
- Evaluarea solicitanţilor din punct de vedere social şi psihologic 
- Pregătirea pentru asumarea rolului de părinte a solicitanţilor 
- Atestarea solicitanţilor ca persoană sau familie ce are capacitatea de a 

adopta un copil sau mai mulţi copii 
- Efectuarea demersurilor legale în vederea deschiderii procedurii de 

adopţie pentru copiii care au ca finalitate a planului individualizat de 
protecţie adopţia 

- Identificarea celei mai potrivite familii pentru copilul eligibil în scopul 
încredinţării în vederea adopţiei  

- Realizarea potrivirii teoretice şi practice dintre copil şi persoana/familia 
selectată 

160.000 150.000  
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2016 
Buget aprobat 

2016 
Observații 

- Încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea acesteia 
- Servicii postadopţie: monitorizarea postadopţie o durată de 2 ani, 

organizarea grupurilor de sprijin pentru părinţi şi copii şi programe de 
socializare pentru aceştia 

- Colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale acreditate şi licenţiate să 
desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei 

- Realizarea de materiale de informare a copiilor care urmeaza sa fie 
adoptati tip brosura sau pliant pe categorii de varsta 

- Organizarea Zilei copilului adoptat cu toate familiile si copiii adoptati 
aflati în perioada postadopție  

- Reorganizarea compartimentului și creșterea capacității acestuia pentru 
a asigura procedurile specifice pentru copiii din evidența acestuia. 

15 

Identificarea de alternative viabile 
pentru protecţia copiilor bolnavi 
HIV/SIDA, în colaborare cu 
societatea civilă 

- Identificarea de alternative viabile pentru protecţia copiilor bolnavi 
HIV/SIDA, în colaborare cu societatea civilă 

50.000 58.500  

16 
Dezvoltarea serviciilor sociale pentru 
copiii cu dizabilităţi (SEC) 

- Evaluarea anuală a copiilor cu dizabilităţi şi sprijinirea acestora în 
vederea facilitării accesării prestaţiilor sociale care le revin 

- Îndrumarea şi sprijinirea părinţilor cu copii care prezintă dizabilităţi în 
vederea integrării acestora în servicii specifice de intervenţie precoce 

- Evaluarea permanentă la solicitarea părinţilor sau a reprezentantului 
legal a copiilor cu dizabilităţi în vederea propunerii de încadrare în grad 
de handicap sau a orientării şcolare a acestora 

- Funcţionarea echipe mobile (EM) pentru copiii cu dizabilităţi, înfiinţată prin 
proiectul RO - 0045 „Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale de sprijin a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în familia proprie”, 
pe considerentul că la această dată în judeţul Mureş nu funcţionează o 
echipă de recuperare, însă înfiinţarea acesteia este impusă de existenţa 
zonelor cu restricţii de acces şi de distribuţia inegală a furnizorilor de 
servicii de recuperare 

- Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul centrelor rezidenţiale 
pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice 

400.000 388.500  

17 

Asigurarea protecţiei temporare a 
copilului cu handicap neuropsihiatric 
în cadrul: 

- Complexului de servicii pentru 
copilul cu deficienţe 
neuropsihiatrice Sighişoara 
(serviciul rezidenţial – 42 
beneficiari şi serviciul de 
recuperare de zi pentru 
beneficiari din comunitate – 60 
beneficiari) 

- Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime 
obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap 
şi funcţionarea serviciilor concomitent cu scăderea numărului de 
beneficiari. 

- Reorganizarea serviciului de recuperare pentru copiii din comunitate și 
creșterea numărului de beneficiari și a tipurilor de programe/activități 
pentru copil/grup și pentru părinți. 

- Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale 
beneficiarilor în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora. 

- Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie 
- Dezvoltarea infrastructurii caselor de tip familial prin extindere, 

 
 

2.284.000 
 
 

 
 
 
 
 

4.778.000 

 
 

2.133.000 
 
 
 
 
 
 
 

3.490.000 
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OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2016 
Buget aprobat 

2016 
Observații 

- Centrele rezidenţiale pentru copilul 
cu deficienţe neuropsihiatrice 
Tg.Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie (9 case 
– 133 beneficiari) 

reabilitare, modernizare, recompartimentare în ordinea priorităților și 
urgențelor sub aspectul investițiilor și reparațiilor pentru a asigura 
condiții în standarde pentru beneficiari 

- Reorganizarea centrelor în funcție de nevoile beneficiarilor 
- Asigurarea accesului copiilor cu deficienţe neuropsihiatrice grave, la 

găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea 
reintegrării sau integrării familiale şi integrării sociale, până la 
împlinirea de către beneficiari a vârstei de 18 ani 

18 
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire în 
cadrul caselor familiale 

- Reorganizarea caselor familiale pentru a crește calitea ocrotirii și a 
șanselor de reintegrare familială/integrare socio-profesională 

- Infiinţarea de case de tip familial pentru copii în prezent 
instituţionalizaţi sau pentru copii a căror separare temporară sau 
definitivă de părinţi nu poate fi prevenită şi necesită instituirea unei 
măsuri de protecţie specială 

- Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru copiii şi tinerii din cadrul 
caselor de tip familial în vederea integrării sociale şi profesionale a 
acestora 

- Asigurarea funcţionării atelierelor protejate pentru copii şi tineri, 
înfiinţate cu scopul dobândirii de abilităţi practice şi a formării de 
deprinderi 

- Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul caselor de tip familial prin 
extinderea, reabilitare, modernizare, recompartimentare etc 

50.000 48.500  

19. 

Asigurarea protecţiei temporare a 
copiilor în cadrul: 
- Complexului de case de tip 

familial Sîncraiu de Mureş, 
Sîntana de Mureş (12 case) 

- Serviciului de Coordonare şi 
Administrare Case de Tip 
Familial (casele de tip familial 
din Tîrnăveni, Bălăuşeri, 
Sărmaşu, Zau de Cîmpie, 
Cîmpeniţa, Miercurea - 
Nirajului, Şincai, Râciu, Sg. 
Pădure (14 case) 

- Complexului de case de tip 
familial Reghin, Petelea (9 case) 

- Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime 
obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial şi funcţionarea serviciilor 
la capacitate maximă 

- Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale 
beneficiarilor în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora. 

- Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie 

 
2.393.000 

 
 

2.819.500 
 
 
 

1.709.000 

 
2.064.000 

 
 

2.545.000 
 
 
 

1.609.000 

 

20 

Implementarea măsurilor specifice 
pentru copiii instituţionalizaţi în 
vederea înregistrării ulterioare a 
naşterii sau intrării celor cu vârstă 
de 14 ani în posesia cărţilor de 
identitate 

- Implementarea măsurilor specifice pentru copiii instituţionalizaţi în 
vederea înregistrării ulterioare a naşterii sau intrării celor cu vârstă de 
14 ani în posesia cărţilor de identitate 

 
 

40.000 

 
 

39.500 
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OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 
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Buget aprobat 

2016 
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21 
Monitorizarea nevoilor sociale la 
nivel de judeţ 

- Identificarea permanentă a zonelor din judeţ cu risc crescut din punct 
de vedere economic, şi implicit social, în vederea cartografierii anuale a 
nevoilor judeţene sociale şi a recomandării şi sprijinirii factorilor 
interesaţi a se implica şi dezvolta servicii sociale cu prioritate în aceste 
spaţii geografice 

- Monitorizarea permanentă a copiilor din sistemul judeţean de protecţie 
şi cuprinderea acestora în baza de date informatizată 

 
 

20.000 

 
 

17.500 
 

22 
Îmbunătăţirea continuă a sistemului 
judeţean de protecţie a drepturilor 
copilului 

- Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de protecţie a copilului, 
licenţierea provizorie sau de funcţionare a acestora 

- Asigurarea controlului calității serviciilor 
- Gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării 

sistemului judeţean de protecţie a drepturilor copilului 
- Creşterea numărului serviciilor alternative în continuare şi asigurarea 

funcţionării şi dezvoltării celor existente 
- Identificarea de resurse financiare nerambursabile pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale existente şi/sau crearea unor noi servicii 
- Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale în vederea 

externalizării unor servicii existente sau a dezvoltării unor paliere de 
intervenţie pentru anumite segmente din cadrul populaţiei care necesită 
sprijin imediat şi/sau de durată 

15.000 14.000  

23 Implementarea și dezvoltarea SCIM 
- Licențe, teste psihologice   
- Cursuri de perfecționare              Cheltuieli administrative 
- Cursuri de formare profesională      

75.000 75.000  

24 

Derularea de parteneriate cu 
organizaţiile nonguvernamentale în 
domeniul protectiei copilului și 
anume: Sf. Elisabela,Filantropia 
Ortodoxa Tg.Mureș ( Casa 6, Casa 8 
Sîncraiu de Mureș), Reghin (Casa Maria 
I, Maria II ), Sighișoara (Casa Cris ) 
Talentum, Alpha Transilvania, Kiwi, 
Centru medico-social „Speranta„ 
Tîrgu Mureș, Asociația Impuls Luduș 

- Continuarea parteneriatelor existente care se încadrează în atribuţiile 
DPC conform HG nr.1434/2004 şi contribuie la realizarea obiectivelor 
Strategiei judeţene în domeniul protecţiei copilului. (cu finanţare din 
bugetul DGASPC Mureş) - diferenţa de sumă de 625.451 lei se regăseşte 
pe partea de adulţi – pe obiectivele aferente) 

- Atragerea de noi parteneri din societatea civilă şi nonguvernamentală în 
vederea derulării de acţiuni în interesul superior al copiilor 

- Continuarea parteneriatului internaţional cu Republica Ungară în 
interesul asistenţei maternale şi dezvoltarea parteneriatului pe noi arii 
de interes comun şi altele. 

2.050.000 2.048.754  

25 

Dezvoltarea unui sistem de formare 
iniţială şi perfecţionare continuă în 
domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului pentru 
profesioniştii care interacţionează cu 
copii din sistem și asigurarea 
resurselor pentru implementarea 
metodelor și tehnicilor specifice 

- Formarea profesională continuă a personalului angajat în serviciile de 
protecţie a copilului 

- Asigurarea instrumetelor psecifice personalului format pentru evaluare, 
intervenție, monitorizare 

- Dezvoltarea personală, a abilităţilor specifice posturilor, abilităţi de a 
instrumenta diversitatea cazurilor, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu 
clienţii, abilităţi de consiliere, operare PC, comunicare, management, 
supervizare, dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi pentru bune practici 
în asistenţă socială 

30.000 28.000  
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2016 
Buget aprobat 

2016 
Observații 

26 
Aparat propriu DPC – Cheltuieli de 
personal 

- Modificarea funcţiilor publice impuse de prevederile legale în 
conformitate cu Standardele Minime Obligatorii (SMO) pentru serviciile 
de protecţie a copilului 

- Optimizarea activităţii specifice din aparatul de specialitate. 
- Dotări investiţii conform listei inclusiv mărirea parcului auto cu 

microbuse pentru a putea asigura activitățile de timp liber, tabere, 
acțiuni tematice de dezvoltare personala și pregătire pentru viața 
independentă 

 
3.080.000 

 
 
 
 
 
- 

 
2.814.000 

 
 
 
 
 

2.200.000 

 

27 
Acţiuni de promovare a activităţilor 
DPC 

- Realizarea de campanii publice pentru informarea, conștientizarea și 
responsabilizarea potenţialilor beneficiari despre serviciile oferite şi a 
comunităţilor în vederea prevenirii situaţiilor de risc a copilului şi 
familiei, prevenirea abuzului şi neglijării, 

     promovarea adopţiei naţionale,  
     promovarea asistenţei maternale profesioniste  
     recrutare potenţiali părinţi adoptivi şi asistenţi maternali profesionişti, 

părinţi sociali 
     Sesiuni de informare și responsabilizare a copiilor din sistemul de 

protecție copilului privind teme de interes (relații, căsătorie, pregătire 
pentru viața independentă) 

- Mijloace de realizare: pliante specifice fiecărei acţiuni, afişe, broşuri 
informative, emisiuni radio şi TV, mese rotunde, comunicate de presă, 
etc. 

- Sărbătorirea zilei de: 
 1 iunie - ziua internaţională a copilului 
20 noiembrie - ziua drepturilor copilului 
25 decembrie - acţiuni culturale. 
- Alte evenimente: zilele porţilor deschise în centrele rezidenţiale, zilele 

primăverii, toamnei, etc. 

30.000 30.000  

II. 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA ADULTULUI 

- TOTAL - 
 

105.956.000 
 

98.112.246 
 

1. 

Pregătirea adolescentului pentru 
părăsirea sistemului de protecţie, 
integrarea socială în Centrele de 
Tranzit: 
- Casa Ada (capacitate 4 locuri) şi 
- Casa Adi (capacitate 6 locuri) 
(apartamente cu găzduire pe 
perioadă de 6 luni) 

- Colaborarea cu Direcţia Muncii, AJOFM, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş în vederea identificării unor profesiuni potrivite pieţii muncii 
precum şi crearea de locuri de muncă pentru aceştia. 

- Desemnarea unui asistent social de referinţă a tinerilor. 
- Colaborarea cu OPA partenere care desfăşoară activităţi de reintegrare 

socio-profesională a tinerilor ieşiţi din sistem. 
- Asigurarea fondurilor pentru derularea programului. 

170.000 155.000  

TOTAL OBIECTIV nr.1 170.000 155.000  

2. 
- Asigurarea evidenţei persoanelor 
cu dizabilități şi plata beneficiilor 
(prestaţiilor) sociale către aceștia  

- Respectarea prevederilor legale conform L.448/2006: prestaţii sociale 
- Asigurarea drepturilor prevăzute 
- Acordarea de prestaţii sociale 

67.110.000 62.153.000  

TOTAL OBIECTIV nr.2 67.110.000 62.153.000  
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2016 
Buget aprobat 

2016 
Observații 

3. 

- Asigurarea de servicii sociale în 
unităţi de tip rezidenţial – centre 
pentru persoane adulte cu 
dizabilități: 
4 CRRN ( Brâncoveneşti, Călugăreni, 
Reghin, Luduș) 
5 CIA (Lunca Mureşului, Reghin, 
Glodeni, Căpuşu de Câmpie, 
Sighişoara) 
TOTAL: 1.158 asistaţi 

- Acordarea de servicii de îngrijire şi asistenţă 
- Recuperare şi reabilitare pentru persoane cu diferite grade de 

dizabilitate, 
- Integrare prin terapie ocupaţională 
- Reintegrare, reinserţie socială. 

37.606.000 34.758.000  

TOTAL OBIECTIVUL nr.3 37.606.000 34.000  

4. 

Continuarea și dezvoltarea 
parteneriatelor cu ONG-uri care 
asigură servicii sociale specifice 
persoanelor adulte/ vârstnice, cum 
ar fi:  continuarea programului  
Phare 705/2004 ; 703/ 2006, 
Tarnava Mica,respectiv Tarnava 
Mare, prin preluare de catre  
Organizatia Caritas Alba Iulia, prin 
conv. de colaborare, Centru de zi 
Sighișoara, Fundatiile: Rhema, 
Rheum-Care, Talentum, Raza de 
soare, IEESR. 

Asigurarea fondurilor pentru continuarea programului: 
Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; Supervizarea resurselor 
umane ale DGASPC Mureş, conform Convenţiei de colaborare 
nr.16361/18.07.2008. 
Acordarea serviciilor de asistenţă socială şi socio – medicale la domiciliu 
pentru 2.800 vârstnici de către Asociaţia "Caritas - Asistenţă Socială" - filiala 
Organizaţiei Caritas Alba Iulia în baza Contractului de colaborare nr.1/C din 
8.02.2007. 
 Asigurare luării în evidența, a consilierii victimelor violenței în familie, 
asigurarea serviciilor de protecție a victimelor prin adăpostul existent, 
activități de prevenire a fenomenului, campanii. 

952.000 951.246  

TOTAL OBIECTIVUL nr.4 952.000 951.246  

5. 
Dezvoltarea rețelei de evidență a 
persoanelor cu dizabilități 

Exploatarea în continuare și dezvoltarea  programului de evidenta D Smart a 
persoanelor cu dizabilitati, în vederea actualizării permanente a registrului de 
evidenta a persoanelor cu dizabilitati din  Jud. Mures și România  - 
implementare+ abonament lunar de întreținere / interventii. 

78.000 60.000  

TOTAL OBIECTIVUL nr.5 78.000 60.000  

6. 
Managementul de caz al persoanelor 
adulți cu dizabilități și persoane 
vârstnice 

Preluarea cererilor de admitere în centre rezidențiale pentru persoane adulte 
cu handicap, evaluarea lor, verificarea în teren a cazurilor. 
Activități specifice cu persoane vârstnice, consiliere, informare, îndrumare pe 
problematica grupului țintă. 
Continuarea colaborării existente cu Asociația pentru suport comunitar Alba 

40.000 35.000  

TOTAL OBIECTIV nr.6 40.000 35.000  
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10. PROGRAMUL 
principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 
       lei 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

  1) REDACŢIA REVISTEI VATRA 

1 

Săptămâna revistei Vatra, 
zilele revistei Vatra (Colocviu 
de critică literară, Colocviu de 
critică socială şi Recital de 
poezie) 

Contribuţia la ridicarea 
standardului cultural al judeţului 
prin cele trei manifestări 
realizate cu ajutorul unor 
personalităţi de vârf din cultura 
română de talie naţională 

Editarea unui număr al revistei 
cuprinzând lucrările  colocviului de 
critică literară şi socială, 
realizarea unui spectacol de poezie 
de nivel naţional 

45.000 0 0 

prima decadă 
a lunii 

decembrie, 
2016 

  

2 

Program de conferinţe în 
colaborare cu Facultatea de 
Litere a Univ. "Petru Maior", 
participări la acţiuni culturale 
în ţară 

Contribuţia la ridicarea 
standardului cultural al 
judeţului 

Implicarea unui public cât mai larg 
în acţiuni culturale 

2.000   0 
cu caracter 
permanent 

  

3 
Parteneriat cu editura Ardealul 
la organizarea Festivalului 
Lucian Blaga, Ediţia a XV-a 

Cercetarea viziunii filozofice şi 
culturale a lui Lucian Blaga şi 
promovarea valorilor 
contemporane 

Invitarea unor personalităţi 
culturale şi exegeţi ai operei 
blagiene care să stârnească 
curiozitatea publicului cititor 
pentru opera acestuia 

2.000   0 
trimestrul II, 

2016 
  

4 

Editarea unui volum cuprinzând 
conţinutul celor trei numere 
tematice dedicate lui Gheorghe 
Crăciun de revista Vatra (nr.9, 
10, 2007 şi  nr.3, 2008) 

Tentativa de a difuza în ţară şi 
în străinătate proiectele 
revistei prin studiile alcătuind o 
monografie dedicată  
scriitorului Gheorghe Crăciun 

Editarea unui tiraj de 300 de 
exemplare 

0   0 
trimestrul III, 

2016 
  

5 

Editarea la editura Universităţii 
Transilvania din Braşov a unui 
volum cuprinzând conţinutul 
celor trei numere tematice 
dedicate lui Alexandru Muşina 
de revista Vatra ( nr. 3, 2014 şi 
nr. 4-5, 2014) 

Aprofundarea cunoaşterii  vieţii 
unui poet de primă mărime în 
cultura română 

Editarea unui tiraj de 400 de 
exemplare 

5.000   0 
trimestrul III-

IV, 2016 
  

6 

Editarea unui volum cu 
conţinutul numărului tematic 
dedicat lui Alexandru Vlad de 
revista Vatra (nr.7-8/2015) 

Cunoaşterea personalităţii şi 
creaţiei unui mare prozator 
contemporan 

Editarea unui tiraj de 400 de 
exemplare 

5.000   0 
trimestrul II, 

2016 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

7 

Participări la lansări de carte în 
Tîrgu-Mureş şi în alte oraşe 
mari din ţară: Cluj, Braşov 
Bucureşti, Oradea 

Sprijinirea literaturii şi culturii 
române actuale 

Promovarea activităţii literare şi 
culturale a revistei Vatra 

0     
cu caracter 
permanent 

  

8 

Participarea ca membri la jurii 
care decernează premii cărţilor 
de literatură şi a celor 
aparţinând discursurilor 
intelectuale umaniste 

Creşterea prestigiului 
adevăratelor valori literare şi 
intelectuale româneşti 

Sprijinirea forţelor creatoare de 
discurs literar şi intelectual 

0   0 
cu caracter 
permanent 

  

TOTAL  59.000 0 0     

2) REDACŢIA REVISTEI LATO 

1 
Lansarea numerelor revistei 
Látó 

Ridicarea standardului cultural 
Prezentarea revistei Látó la nivel 
judetean cu autorii publicati in nr. 
1. 

200 
 

0 lunar   

2 
Serate literare „Látó Irodalmi 

Játékok‟ 
Interviuri, dialoguri, discutii 
cuautorii tineri  

Prezentarea profilelor scriitoricesti 
contemporane maghiare 

1.000 
 

0 lunar   

3 
Serate literare „Látó 
Irodalmi Színpad” 

Prezentarea revistei Látó şi 
festivităţi literare cu invitaţi 

Atragerea de noi cititori şi 
popularizarea literaturii 
maghiare contemporane 

1.000 
 

0 lunar   

4 
Serate literare „Látó Irodalmi 

Színpad‟ 

Interviuri, dialoguri, discutii 
deschise cu autorii de seama a 
literaturii maghiare  

Prezentarea profilelor scriitoricesti 
contemporane maghiare 

1.000 
 

0 lunar   

5 
Concursuri literare L.K.V. 
liceeni 

Dezvoltarea creativităţii şi a 
cunoştinţelor literare a 
liceenilor 

Implicarea cât mai multor tineri în 
viaţa literară 

1.000 
 

0 
ianuarie– 

aprilie 
  

6 „Debreceni Irodalmi Napok” 
Tematizarea metafizică a 
scopului poeticii copreicale 
contemporane 

Prezentarea tematică şi eseistică a 
creaţiei poetice literare maghiare 
din Transilvania 

0 0 0 
martie/noiem

brie 
  

7 
Festivalul Internaţional de 
Carte, Budapesta 

Prezentarea noutăţilor în 
domeniul literar şi a ştiinţelor 
literare 

Prezentarea noutăţilor literare 
maghiare din România 

0 0 0 anual   

8 
Săptămâna Cărţii de la 
Budapesta 

Prezentarea noutăţilor în 
domeniul literar şi a ştiinţelor 
umane 

Prezentarea literaturii maghiare 
prin intermediul mediei, cât şi prin 
dedicaţii şi întâlniri cu cititori 

0 0 0 anual  
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Nr. 
crt. 

Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

9 
Tabăra tradiţională a scriitorilor 
maghiari la Tokaj (Ungaria) 

Prezentarea revistei Látó, cât 
şi a atelierelor scriitoriceşti 
maghiare din România 

Prelegeri, dezbateri şi discuţii 
tematice privind literatura 
maghiară 

0 0 0 anual 
 

10 
Festivalul internațional al Cărții 
din Tg.Mures 

Prezentarea noutăţilor în 
domeniul literar şi a ştiinţelor 
umaniste 

Dezvoltarea culturii oraşului 
Tg.Mureş 

0 0 0 anual 
 

11 
Intilnirea cu cititorii din judetul 
Mures, orașe și comune 

Ridicarea standardului cultural 
Implicarea unui public cât mai larg 
în acţiuni culturale 

500 500 0 bilunar 
 

12 
Prezentări de scriitori maghiari 
din ţară şi străinătate 

Interviuri, dialoguri, discuţii 
deschise cu autorii de seamă a 
literaturii maghiare 

Prezentarea profilelor scriitoriceşti 
contemporane maghiare 

500 0 0 bilunar 
 

13 
Prezentări de colective 
redacţionale, edituri şi ateliere 
literare 

Ridicarea nivelului cultural al 
oraşului Tg.Mureş 

Cunoaşterea cât mai aprofundată a 
literaturii maghiare contemporane 

0 0 0 bilunar 
 

14 
Întâlnirea cu cititorii pe plan 
naţional 

Ridicarea standardului cultural 
Implicarea unui public cât mai larg 
în acţiuni culturale 

500 0 0 bilunar 
 

15 Lansāri de cărţi 
Prezentarea noutăţilor în 
domeniul literar 

Atragerea de noi cititori şi 
popularizarea literaturii maghiare 
contemporane 

0 0 0 din 3 in 3 luni 
 

16 
Dezbatere cu profesorii de 
limba şi literatura maghiară din 
judeţul Mureş 

Prezentarea revistei 
Cunoaşterea cât mai aprofundată a 
literaturii maghiare contemporane 

0 0 0 anual 
 

17 Întâlnire periodică cu presa Prezentarea revistei 
Atragerea de noi cititori şi 
cunoscători de literatură 
contemporană 

0 0 0 anual 
 

18 
Comemorări, centenări, 
aniversări literare 

Cinstirea creatorilor şi operelor 
literare 

Implicarea unui public cât mai larg 
în acţiuni culturale 

0 0 0 
ocazional pe 

bază de 
invitaţie  

19 
Participare la simpozioane 
literare 

Cunoaşterea de noi concepţii 
literare 

Implicarea unui public cât mai larg 
în acţiuni culturale 

0 0 0 
ocazional pe 

baza de 
invitaţie  

20 
Participări la programe literare 
în mass media din ţară şi 
străinătate 

Mediatizarea literaturii 
maghiare 

Prezentarea revistei şi a scriitorilor 
unui public cât mai larg pe plan 
naţional şi internaţional 

0 0 0 ocazional 
 

TOTAL  5.700 0 0 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

3) CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ 

SECŢIA DE CONSERVARE ŞI PROMOVARE A CULTURII TRADIŢIONALE           

1 
Festivalul folcloric „MLĂDIŢE”, 
ediţia a VIII-a 

Păstrarea tradiţiilor culturale 
specifice locuitorilor acestui 
judeţ şi revitalizarea acestor 
tradiţii 

Organizarea unui festival cu 
participarea unor formaţii 
folclorice de tineret 

12.488 
 

0 martie   

2 
Revista /Calendar anual 
"TRADIŢII MUREŞENE" 

Popularizarea cercetărilor, a 
activităţilor culturale ale 
instituţiei şi a performerilor 
care activează în domeniul 
culturii tradiţionale 

Editarea şi distribuirea revistei 
"Tradiţii mureşene"  

8.050 
 

0 
noiembrie-
decembrie 

  

3 
Festivalul de cântece, dansuri 
şi port popular maghiar „TISZTA 
FORRASBOL”, ediţia a XII-a 

Păstrarea, revitalizarea şi 
valorificarea scenică a tradiţiei 
culturale ale locuitorilor 
maghiari din judeţul Mureş 

Organizarea unui spectacol cu 
participarea de formaţii de dansuri 
populare maghiare 

10.157 
 

0 aprilie   

4 
Festivalul folcloric de obiceiuri 
populare ,,NESTEMATE 
MUREŞENE", ediţia a XIII-a 

Revitalizarea şi valorificarea 
scenică a obiceiurilor 
folclorice, cunoaşterea şi 
conservarea valorilor estetice 
ale tezaurului nostru folcloric; 
descoperirea de noi talente 

Organizarea unui spectacol cu 
formaţii artistice ce prezintă 
obiceiuri tradiţionale 

18.225 
 

0 mai   

5 

Revitalizarea artei și creației 
iconografice pe stoclă… (în 
cadrul programului Școala 
altfel) 

reproducerea și înțeșlegerea 
simbolisticii a icoanei pe 
stisclă. 

Asigurarea de condiţii creative şi 
de instruire pentru tinerii 
începători şi a celor cu inchinații 
spre actul creator religios 

1.998     aprilie   

6 
Săptămâna dansurilor populare 
mureşene (în cadrul 
programului Şcoala Altfel) 

Promovarea şi transmiterea 
dansurilor populare mureşene 
în rândul tinerilor 

Iniţierea participanţilor în lumea 
dansului popular. Asigurarea unui 
cadru instituţional pentru 
transmiterea cunoştinţelor de bază 
referitoare la dansurile populare 
elevilor 

360     aprilie   

7 

Festivalul de cântece şi dansuri 
populare maghiare  „A 
FALUBAN MUZSIKÁLNAK”, ediţia 
a IX –a 

Revitalizarea acestui gen 
artistic specific locuitorilor 
maghiari din judeţul nostru şi 
nu numai 

Organizarea unui spectacol cu 
participarea celor mai 
reprezentative formaţii de dansuri 
populare maghiare 

11.694     aprilie   
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8 
Tabăra de creație icoane 
„Icoana Tradițională din 
Ardeal”, ediția a IX-a  

Promovarea valorilor 
iconografice din județul nostru 

Organizarea unei tabere cu 
asigurarea de condiții creative și 
de instruire pentru tineri iconari, 
începători și consacrați, în cadrul 
unei colectivități. 

7.121     august   

9 
Festivalul folcloric internațional 
„JOCUL DIN BĂTRÂNI” ediţia a 
XXXIII -a 

Continuarea activităţii de 
valorificare şi păstrare a jocului 
popular într-o strictă 
autenticitate şi specificitate 
locală 

Aducerea pe scenă  a celor mai 
valoroase formaţii artistice din 
judeţ,  ţară și străinătate 
urmărindu-se cultivarea gustului 
pentru nestematele jocului popular 

20.600     septembrie   

10 

Festival-concurs de 
interpretare a cântecului 
popular "Mureş, dorurile 
tale...", ediţia a III-a 

Descoperirea şi promovarea de 
noi talente interpretative. 
Punerea în valoare a cântecului 
popular românesc autentic 

Organizarea unui festival-concurs, 
cu participarea de solişti ai muzicii 
populare româneşti. 

29.390     octombrie   

11 
Tabăra de pictură de şevalet 
Sovata, ediţia a XXIX-a 

Perfecţionarea artiştilor 
plastici în domeniul picturii de 
şevalet 

Asigurarea de condiţii creative şi 
de instruire pentru tinerii 
începători şi consacraţi în cadrul 
unei colectivităţi 

6.888     octombrie   

12 
Expoziție de artă și creație 
meșteșugărească contemporană 

Promovarea artei populare 
contemporane și a meșterilor 
populari contemporani 

Asigurarea unui cadru adecvat 
promovării și revitalizării artei 
meșteșugărești  

1.500     octombrie   

13 
Festivalul de teatru "SCENA", 
ediţia a XXIII-a, în limba română 

Menţinerea activităţii teatrale 
neprofesioniste 

Prezentarea spectacolelor de 
teatru pregătite de formaţiile de 
amatori, în cadrul festivalului, prin 
asigurarea unui cadru adecvat  

14.070     noiembrie   

14 
Festivalul de teatru "SZINPAD", 
ediţia a XXIII-a  în limba 
maghiară 

Menţinerea activităţii teatrale 
neprofesioniste 

Prezentarea spectacolelor de 
teatru pregătite de formaţiile de 
amatori, în cadrul festivalului, prin 
asigurarea unui cadru adecvat  

14.454     noiembrie   

15 

Festivalul judeţean de datini şi 
obiceiuri tradiţionale de iarnă 
"FLORILE DALBE, FLORI DE MĂR" 
ediţia a XXXV-a 

Păstrarea şi valorificarea  
obiceiurilor populare de iarnă şi 
transmiterea lor generaţiilor 
următoare 

Aducerea pe scena festivalului a 
celor mai valoroase formaţii 
artistice păstrătoare a datinilor şi 
obiceiurilor tradiţionale de iarnă 

22.394     decembrie   
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16 
Activitate etnografică ”Tradiții 
mureșene-trecut,prezent și 
viitor” 

Identificarea, cercetarea şi 
conservarea tradiţilor 
mureşene 

1. Trecerea în revistă a temelor 
cercetate şi a publicaţiilor despre 
obiceiurile şi tradiţiile locale din 
judeţul Mureş 2. Identificarea 
zonelor şi a temelor de cercetare 
care necesită o atenţie mai 
deosebită şi care trebuie urgent 
documentate, cercetate. 3. 
Elaborarea unui proiect (strategi) 
de cercetare şi conservare a 
tradiţiilor populare mureşene pe 
termen mediu. Toate acestea în 
cadrul unui workshop, la care să 
fie invitaţi specialişti care lucrează 
în domeniu şi care deja au depus 
un efort ştiinţific recunoscut în 
domeniu.  

1.000     permanent   

17 
Atragerea instituțiilor pentru 
realizarea de proiecte noi  

Asigurarea prezenţei instituţiei 
la diferitele evenimente 
culturale  

Susţinerea reciprocă în realizarea 
diferitelor acţiuni culturale, 
promovarea instituţiei 

5.000     trimestrial   

18 

Reprezentarea judeţului la 
diferite concursuri, festivaluri, 
expoziţii, târguri 
meşteşugăreşti în cadrul 
schimburilor culturale 

Asigurarea prezenţei 
reprezentanţilor judeţului 
nostru la evenimente culturale 
importante pe plan naţional 

Sprijin material care să asigure 
reprezentarea la manifestările 
culturale în urma invitaţiilor 
primite (artişti amatori, interpreţi, 
creatori, formaţii artistice de 
genuri) 

10.000     trimestrial   

19 

Realizarea proiectului de 
cercetare "Cultura Tradiţională 
în Valea Gurghiului şi Valea 
Superioară a Mureşului" 

Recuperarea patrimoniului 
cultural material de pe Valea 
Gurghiului şi a Mureşului 
Superior  

Proiectul îşi propune să realizeze o 
evidenţă şi o arhivă digitală asupra 
troiţelor şi a crucilor de pe 
marginile drumurilor din judeţul 
Mureş, pentru ca această bază de 
date să fie sursa  unui proiect de 
restaurare, tezaurizare a celor mai 
importante dinte ele. Are scopul 
de a promova aceste obiecte de 
cult foarte valoroase şi de a 
sensibiliza locuitorii judeţului. 

1.000     mai   

TOTAL 170.166 0 0 
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SECŢIA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE Tîrgu-Mureş 

1 
Acțiunii la Școala Populară de 
Arte 

Educativ-formativ 
Predarea la clasă pe specialităţi: 
muzică, arte plastice, coregrafie, 
teatru 

4.500 0 0 permanent   

2 
Despre Şcoala Populară de Artă: 
-Ziua Porţilor Deschise 

Promovarea activităţii instuţiei  
Prezentarea către potenţiali 
cursanţi a bazei material didactice, 
structura şi programul cursurilor 

1.540 0 0 mai 
 

3 

Prezența Şcolii Populare de 
Arte în comunitate, prin 
evenimente interactive în spații 
neconvenționale 

Organizarea de evenimente 
culturale în alte spaţii decât 
cele ale instituţiei, cu scopul 
de mări impactul faţă de 
comunitate 

Amenajarea unor expoziţii de 
grafică, pictură, design 
vestimentar, fotografie, etc.  
Organizarea în spaţii publice cu 
acordul instituţiilor locale, de 
spectacole, recitaluri, târguri 
educaționale etc 

1.820 0 0 lunar 
 

4 „Școala altfel” Promovarea activităţii instuţiei  

Prezentarea către potenţiali 
cursanţi a bazei materiale 
didactice, structura şi programul 
cursurilor 

1.000     aprilie 
 

5 
 Promovarea talentelor "Prin 
Şcoala Populară de Arte" 

Afirmarea elevilor şcolii şi 
înscrierea Şcolii Populare de 
Arte din Tîrgu-Mureş în circuitul 
intern şi internaţional al 
festivalurilor 

Participarea elevilor Şcolii la 
diferite festivaluri, concursuri, 
expoziţii, în funcţie de invitaţii 

5.680     permanent 
 

6 
 Concerte ale eleviilor și 
formațiilor instituției(audiții de 
clasă) 

 Atingerea nivelului de 
cunoştinţe cerut la finalul 
semestrului 

 Prezentarea materiei însuşite, în 
faţa clasei 

120     decembrie 
 

 7 
 Serate muzicale artistice 
organizate cu elevii diferitelor 
secţii, cu publicul 

Interacţiunea interdisciplinară 
a elevilor şcolii, cu participarea 
publicului  

Întâlniri cu elevii diferitelor secţii 100     permanent 
 

 8 
 Audiţii şi producţii pe 
specialităţi la sfârşitul anului 
şcolar 

Atingerea de către elevi a 
nivelului de cunoştinţe cerut la 
finalul anului şcolar şi 
pregătirea lor în vederea 
apariţiei în spectacole  

Participarea tuturor elevilor la 
microspectacole interne, pe 
specialităţi, în prezenţa corpului 
profesoral, a elevilor şi a 
invitaţilor. 

120     aprilie-iunie 
 

 9 

Expoziţii ale elevilor şi 
absolvenţilor şcolii - pictură, 
grafică, design-vestimentar, 
foto, iconografie. 

Formarea elevilor în scopul 
organizării şi susţinerii de 
expoziţii personale  

Prezentarea materiei însuşite, în 
expoziţii de grup  

1.500     permanent 
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 10 
Spectacol şi expoziţie de sfârşit 
de an  

 Stimularea tinerelor talente  
Participarea elevilor merituoşi ai 
şcolii, în spectacole şi expoziţii de 
grup  

4.000     iunie 
 

 11 Ziua internaţională a fotografiei 

Conştientizarea de către 
populaţie a rolului fotografiei 
în viaţa de zi cu zi,promovarea 
secţiei Şcoala Populară de Arte 
din cadrud CJCTEA Mureş,ca şi 
mediu de educaţie informală. 

Promovarea şi marcarea prin 
acţiuni ale Şcolii Populare de Arte - 
Secţia foto-imagine a Zilei 
Internaţionale a Fotografiei - 19 
august 

2.000     19 august 
 

 12 
Festivalul  "Zilele Şcolilor de 
Arte" ediţia a XV-a, an aniversar 

Confirmarea importanţei 
învăţământului artistic 
permanent. 

Schimb de experienţă între şcolile 
de acelaşi profil din ţară şi 
străinătate 

20.000     martie-aprilie 
 

13 
Tabără de creaţie - Arte 
plastice ediția a VI-a 

Dezvoltarea competenţelor în 
materie de arte plastice în 
mediul natural  

Organizarea unei tabere de arte 
plastice care să cuprindă activităţi 
specifice 

15.000     iulie-august   

 14 
"Cu Şcoala Populară de Arte" - 
Instituţie de cultură Europeană 

Îmbunătăţirea accesului 
cursanţilor şi a cadrelor 
didactice la informaţii şi 
abordări de actualitate în 
contextul vieţii culturale 
europene. 

Stabilirea de legături între secţia 
Şcoala Populară de Arte şi alte 
instituţii de profil din Uniunea 
Europeană 

10.000     permanent   

15 
 Concurs internațional de 
fotografie ediția a III-a  

Creșterea vizibilității 
instituției, conectarea elevilor 
și profesorilor la abordări de 
actualitate în contextul vieții 
culturale internaționale 

Organizarea unui concurs deschis 
tuturor segmentelor sociale 
indeferent de vârstă, pasionați de 
fotografie atât din țară cât și din 
străinătate.  

14.100     oct-noiembrie   

16 
Spectacol de Gală cu ocazia 
Sărbătorilor de Iarnă ediția a III-
a 

Educativ-formativ 

Participarea elevilor merituoși ai 
școlii, împreună cu profesorii de 
specialitate pe scenă, într-un 
spectacol ocazional al sărbătorilor 
de iarnă  

7.000     decembrie 
 

17 
Spectacole aniversăre,  de 
promovare și  de caritate 

Promovarea secției, implicarea 
în activității probono  ale 
comunității județului  

Implicarrea scolii cu resursele 
disponibile în activități care 
aniversează diverse simboluri cum 
ar fi Ziua iei, Ziua Internatională a 
Persoanelor cu Dizabilități etc. 
Participarea elevilor merituoși la 
diverse evenimente  

5.000     permanent 
 

TOTAL 93.480 0 0     
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TOTAL SECȚII  263.646 0 0     

4) TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TG.MUREŞ 

1 
Repertoriu de spectacole 
pentru copii la Secţia română 

Formarea şi educarea gustului 
copiilor pentru arta animaţiei  

Realizarea a 4 premiere şi 2 
refaceri 

330.000 
 

0 permanent   

2 
Repertoriu de spectacole 
pentru copii la Secţia maghiară 

Formarea şi educarea gustului 
copiilor pentru arta animaţiei  

Realizarea a 4 premiere şi 2 
refaceri 

330.000 
 

0 permanent   

3 
Participarea la festivaluri în 
ţară cu spectacole de animație 
la Secţia română 

Menţinerea legăturilor şi 
spiritului de competiţie cu 
specialişti păpuşari din 
România 

Prezentarea de spectacole pentru 
copii şi tineret în cadrul unor 
festivaluri de animaţie: Cluj, Alba 
Iulia, Bucureşti 

11.000 
 

10.000 
septembrie-

noiembrie 
  

4 
Participare la festivaluri în ţară 
cu spectacole de animație ale 
Secţiei maghiare 

Menţinerea legăturilor şi 
spiritului de competiţie cu 
specialişti păpuşari din 
România 

Prezentarea de spectacole pentru 
copii şi tineret în cadrul unor 
festivaluri de animaţie: Cluj, 
Oradea 

11.000 
 

10.000 
octombrie-
noiembrie 

  

5 
Artele scenice în iniţierea şi 
formarea copiilor de 0-3 ani 

Proiect de colaborare în cadrul 
Reţelei europene de teatre cu 
specific de iniţiere şi formare a 
gustului copiilor până la 4 ani 
(Italia, Spania, Franţa, 
România) 

Realizare a 2 spectacole, la secțiile 
română și maghiară, pentru copii 
de 0-3 ani/ Ateliere de lucru de 
îndrumare şi creativitate cu 
elemente componente ale 
spectacolului de animaţie 

25.200 
 

24.000 

duminical, 
altenativ 

sectia romana 
- sectia 

maghiara 

 

6 
Întâlniri săptămânale cu copii 
de 0-3 ani  

muzica, desenul, literatura în 
creșterea copiilor 

Atelierele de lucru creative cu 
grupe de copii 

1.050 
 

1.000 
duminicile, 

alternativ 
  

7 Hai să ne întâlnim la o carte 
Crearea unui spațiu comunitar 
interactiv de formare a 
personalității tinerilor  

Prezentare filme de artă, 
organizare de concerte și expoziții 
prezentând artele vizuale și 
muzică de spectacol centrate în 
jurul lecturii de carte 

32.000 
 

10.000 permanent   

8 
Spectacole ale secțiilor română 
și maghiară pentru copii de 10-
14 ani  

Atragerea către teatru a unui 
segment de public neglijat în 
proiecte care au ca și vehicul 
de cartea 

Realizarea de spectacole inspirate 
din literatura contemporană și 
dramaturgie cu problematică 
specifică pe categorii de vârstă 

100.000 
 

10.000 oct.-iunie   
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9 
Participare la festivaluri în 
străinătate cu spectacole ale 
Secţiei române 

Comunicarea cu viaţa teatrală 
internaţională şi promovarea 
imaginii teatrului  

Prezentarea de spectacole în 
cadrul unor festivaluri consacrate 
din Bulgaria, sloveni, Elveția 

25.750 
 

20.000 
Martie-iunie, 

august-
octombrie 

  

10 
Participare la festivaluri în 
străinătate cu spectacole ale 
Secţiei maghiare 

Comunicarea cu viaţa teatrală 
internaţională şi promovarea 
imaginii teatrului  

Prezentarea de spectacole în 
cadrul unor festivaluri din Eger, 
Pecs 

25.750 
 

20.000 
martie-iunie, 

septembrie 
  

11 

Spectacole ale secțiilor română 
și maghiară în colaborare cu 
teatre similare din țară și 
străinătate 

Implicarea concretă cu proiecte 
de producții teatrale în rețeaua 
teatrală europeană 

Realizare de spectacole pentru 
copii în colaborare cu teatrele de 
animație din Slovenia, Ungaria și 
Elveţia  

100.000   50.000 
mai - 

octombrie 
  

12 
Microstagiune de spectacole în 
circuit festivalier 

Consolidarea parteneriatelor cu 
teatrele de gen din Eger, 
Geneva şi Maribor-Slovenia 

Prezentarea la fiecare dintre 
sediile teatrelor partenere a 
producţiilor şi coproducţiilor 
realizate în cadrul parteneriatelor. 

40.000   10.000 
trim.II, aprilie 

- iunie 
  

13 
Program de publicitate - 
marketing 

Studiu sociologic pe categorii 
de public consumator 

Analiza relației spectator - 
spectacole la 10-14 ani, 14 - 25  
ani  

2.100   1.000 permanent   

14 
Ateliere de creaţie, examene, 
prezentări (tradiţie, inovaţie, 
experiment) 

Promovarea în educaţia 
teatrală a mijloacelor de 
animaţie proprii teatrului 
contemporan 

Realizarea unor spectacole de 
animaţie, în coproducţie cu UAT, 
la secţiile română şi maghiară. 

3.150   3.000 
Mai-iunie, 
noiembrie-
decembrie 

  

15 
Crearea şi consolidarea unei 
reţele teatrale în parteneriat 

Colaborarea cu Teatrul pentru 
copii şi tineret Geneva, Pecs, 
Maribor 

Realizarea unui minicircuit 
festivalier pe teatru pentru copii şi 
tineret cu finanţare europeană 

25.000   5.000 
septembrie, 
noiembrie 

  

16 
Drama în educaţie - teatru în 
educaţie 

Realizarea unor ateliere de 
lucru creative bazate pe 
metode cu exerciţii teatrale 
pentru recuperarea copiilor cu 
nevoi speciale, în parteneriat 
cu Centrele de incluziune 
socială nr.1 Tg-Mureş şi Blaj, 
Centrul de Dramaterapie 
Mediaş, cu ISJ Mureş, Alba, 
Sibiu şi Universitatea de Arte. 

Recuperarea şi formarea 
personalităţii copiilor cu nevoi 
speciale şi integrarea lor în 
societate 

12.000   5.000 Ianuarie-iunie   
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17 
Eu merg la teatru - secţiile 
română şi maghiară 

Stimularea creativităţii, nevoii 
de autocunoaştere şi înţelegere 
a mediului de viaţă a copiilor 
din zone dezavantajate 

Prezentarea unor spectacole 
pentrui copii din localităţile cu 
număr mic de copii, în colaborare 
cu Consiliul Judeţean, Primării din 
Judeţul Mureş şi Inspectoratul 
Şcolar. 

10.500   15.000 Permanent   

18 
Teatrul pentru copii în spaţii 
neconvenţionale 

Realizarea şi prezentarea de 
spectacole pentru copii 
prilejuite de momente 
importante ale comunităţii 
(Ziua copilului, Zilele 
târgumureşene, Orăşelul 
Copiilor etc.) 

Spectacolul de animaţie generator 
de emoţie pozitivă şi ludic 
comunitar 

1.050   1.000 Mai-decembrie   

19 
Ateliere de dramaturgie şi 
animaţie 

Realizarea unor spectacole-
lectură în parteneriat cu 
Universitatea de Arte Tg-Mureş 

Stimularea dramaturgiei de gen 
prin introducerea valorilor 
contemporane în arta 
spectacolelor de animaţie şi 
experimente: Teatrul de obiect 

11.000   25.000 Iunie-august   

20 
Recuperarea şi valorificarea 
memoriei culturale 

Realizarea de concerte-
spectacol, expoziţii cu artiştii 
cursanţi şi profesionştii 
teatrului în colaborarea cu 
Centrul judeţean pentru 
cultură tradiţională şi educaţie 
artistică Mureş, Asociații, 
Organizații Culturale 

Formarea personalităţii tinerilor 
creatori şi spectactori în contextul 
artelor şi a valorilor autohtone 

30.000   20.000 
mai, 

octombrie 
  

TOTAL 1.126.550 
 

240.000     

5) ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL" 

1 
Spectacole pentru elevi 
prezentate în judeţ 

Prezentarea valorilor 
tradiţionale româneşti din zona 
noastră 

Cunoaşterea în detaliu a 
repertoriului Secţiei române 

6.000 
 

0 ian-martie 
 

2 Spectacole în deplasare în ţară  
Spectacole prezentate în 
diferite localitaţi din judeţ şi 
ţară 

Prezentarea valorilor tradiţionale 
maghiare din zona noastră 

4.000     februarie 
 

3 
Lansarea DVD "Dor, dor în ţară 
călător" în cadrul unui 
spectacol extraordinar  

Prezentarea sub formă de DVD 
a premierei din 2015 a secţiei 
române 

Realizarea a 300 de DVD-uri 6.000     februarie 
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Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

4 
Turneu în ţară în județu Hargita 
și Covasna 

Prezentarea valorilor 
tradiţionale maghiare din zona 
noastră 

Prezentarea folclorului maghiar din 
din zona noastră şi în alte zone ale 
ţării 

7.000 
 

0 februarie 
 

5 
Reînoirea spectacolului pentru 
copii "Janos Vitez" 

Prezentarea pentru elevi si 
copii a unui spectacol atractiv 
din punct de vedere folcloric 

Prezentarea valorilor tradiţionale 
maghiare din zona noastră 

15.000     martie   

6 Turneu în Ungaria 
Prezentarea valorilor 
tradiţionale maghiare din zona 
noastră 

Prezentarea de noi elemente ale 
culturii populare tradiţionale din 
Transilvania în aceste zone ale 
Europei  

45.000     martie   

7 

Organizarea cursurilor de 
perfecționare pentru personalul 
artistic în domeniul 
interpretării scenice 

Prezentarea de elemente 
tradiţionale 

Se vor invita actori sau specialişti 
din domeniul teatrului şi dansului 

10.000     aprilie   

8 
Susţinerea de spectacole în 
cadrul programului "Şcoala 
Altfel 2016" 

Prezentarea de spectacole cu 
repertoriul ambelor secţii 

Realizarea de spectacole, expoziţii 
costume populare, expoziţii foto, 
prezentarea instituţiei pentru elevi 

2.000     18-22 aprilie   

9 Spectacole în deplasare în ţară  
Prezentarea valorilor 
tradiţionale din zona noastră 

Cunoaşterea în detaliu a 
obiceiurilor, a dansurilor si 
cântecelor populare  practicate în 
satele din judeţul Mureş 

5.000     aprilie   

10 Spectacole în deplasare în judeţ 

Prezentarea de spectacole ce 
cuprind în repertoriu diferite 
cântece şi dansuri din diferite 
zone ale ţării 

Cunoaşterea în detaliu a 
repertoriului secţiei romane 

4.000     aprilie-iunie   

11 Turneu Ungaria 
Continuarea relaţiilor bilaterale 
existente cu colaboratorii 
ansamblului 

Prezentarea de noi elemente ale 
culturii populare tradiţionale din 
Transilvania în această zonă a 
Europei 

19.000     mai   

12 
Concursul de cântece populare 
maghiare-Szellyes Sandor 
Călugăreni 

Atragerea publicului către 
folclor prin prezentarea de 
cântece populare maghiare 

Transmiterea prin cântec  a 
valorilor tradiţionale importante  

2.000     iunie   

13 Turneu în Ungaria 
Continuarea relaţiilor bilaterale 
existente cu colaboratorii 
ansamblului 

Prezentarea de noi elemente ale 
culturii populare tradiţionale din 
Transilvania în această zonă a 
Europei 

30.000     iunie   
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Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

14 Turneu în ţară -Judeţul Vaslui 
Participare la Festivalul "Joc si 
cânt din plai străbun "- Vaslui 
2016 

Prezentarea de spectacole 
folclorice în judeţul Vaslui 

6.000     iulie   

15 
Turneu în ţară -secţia română -
Judeţul Vaslui  

Participare la Festivalul Joc si 
cant din plai strabun - Vaslui 
2015 

Prezentarea de spectacole 
folclorice în judeţul Vaslui 

5.600 5.600 0 iulie   

16 Turneu în Serbia 
Prezentarea de spectacole cu 
repertoriul ansamblului  

Prezentarea de noi elemente ale 
culturii populare tradiţionale din 
Transilvania. 

10.000     august   

17 Turneu european 
Participare la Festivalul 
Internaţional de Folclor  

Prezentarea frumuseţii cântecului, 
jocului şi portului din Câmpia 
Transilvaniei  în cadrul festivalului 
internaţional de folclor 

50.000     septembrie   

18 
Participarea la Festivalul 
Usturoiului, ed. a III-a - Pasul 
Tihuţa  

Transmiterea în timp a valorilor 
promovate  

Prezentarea de spectacole în 
regiuni reprezentative din intreaga 
ţară pentru introducerea acestora 
în circuitul turistic 

2.000     septembrie   

19 

Aniversarea a 60 de ani de la 
înfiinţarea Ansamblului Artistic 
Profesionist "Mureşul"din 
Tg.Mureş 

Cultivarea valorilor şi 
autenticităţii creaţiei populare 
în conceptul artei 
interpretative profesioniste 

Prezentarea activităţii instituţiei 
prin organizarea de spectacole, 
expozitii, lansari de carte, etc. 

100.310     3- 9 octombrie   

20 Premieră 
Prezentarea valorilor 
tradiţionale maghiare din zona 
noastră 

Spectacol de folclor nou care se 
adresează unui public diversificat 

50.000     octombrie   

21 Premieră 
Prezentarea valorilor 
tradiţionale româneşti din zona 
noastră 

Spectacol de folclor nou care se 
adresează unui public diversificat 

50.000     octombrie   

22 
Intâlnirea Ansamblurilor 
Profesioniste Maghiare la Sfântu  
Gheorghe 

Prezentarea valorilor 
tradiţionale maghiare din zona 
noastră 

Cunoaşterea în detaliu a 
repertoriului secţiei maghiare 

3.500     octombrie 
 

23 Turneu în ţară -Judeţul Cluj  

Valorificarea cântecelor şi 
jocurilor populare şi a 
obiceiurile tradiţionale 
româneşti 

Prezentarea publicului de noi 
valori ale culturii tradiţionale 

5.000     octombrie   

24 Turneu în ţară - Judeţul Bihor 
Prezentarea de spectacole cu 
repertoriul ansamblului în 
diferite localităţi 

Prezentarea de noi elemente ale 
culturii tradiţionale din 
Transilvania  

5.000     noiembrie   
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(descrierea acţiunii) 

Program 2016 
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vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

25 
Participarea la Festivalul 
Naţional de Folclor "IOAN 
MACREA", ediţia a XVI-a SIBIU 

Prezentarea unui spectacol 
reprezentativ al secţiei române 

Prezentarea de noi elemente ale 
culturii tradiţionale din 
Transilvania, participarea la 
seminariile adresate coregrafilor şi 
dirijorilor 

1.000     noiembrie   

26 
Organizarea Festivalului  
"GONGYKOSZORUK GYONGYE", 
ediţia a X-a,  Tg.Mureş 

Prezentarea grupurilor de copii 
instruite de membrii secţiei 
maghiare  

Prezentarea folclorului maghiar din 
Transilvania 

6.500     decembrie   

27 
 Intâlnirea Ansamblurilor de 
amatori din judeţul Mureş - "Joc 
şi cânt de pe la noi", ed.-III-a 

Prezentarea valorilor 
tradiţionale din judeţul Mureş- 
secţia româna 

Prezentarea activităţii anuale a 
ansamblurilor de amatori   

6.500     decembrie 
 

28 
Participare la emisiuni (Pro 
TV.,Tvr.1,etc.) 

Transmiterea în timp a valorilor 
promovate în ultimii ani 

Prezentarea celor mai 
reprezentative momente din 
spectacole 

5.000     permanent 
 

29 
Inregistrări video şi audio 
ambele secţii 

Arhivarea celor mai importante 
piese muzicale şi coregrafice 
prezentate 

Transmiterea şi înregistrarea în 
timp a valorilor promovate în 
ultimii ani 

10.000     permanent 
 

TOTAL 469.810 0 0     

6) FILARMONICA DE STAT MUREȘ 

1 

Luna muzicii de divertisment la 
Filarmonica Tîrgumureşeană: 
Concertele extraordinare de 
Anul Nou/Concertele 
extraordinare/ale Re-
revelionului/Alte concerte cu  
muzică de divertisment  

Programarea unor creaţii 
muzicale de mare popularitate 
şi grad lejer de accesibilitate la 
public 

Continuarea promovării culturii 
mureşene după excelenta 
sărbătoare a centenarului Palatului 
Culturii, simbol al civilizaţiei 
mureşene, şi atragerea în sala de 
concerte a unui public cât mai 
numeros, iubitor de muzică 
clasică, mai ales a celei de 
divertisment 

2.500 
 

0 ianuarie   

2 
Concert extraordinar de jazz 
simfonic 

Promovarea pentru prima oară 
în programul Filarmonicii a 
genului simfonic de jazz 

Diversificare permanentă a 
ofertelor artistice 

1.500 
 

0 noiembrie   

3 
Concert extraordinar de Ziua 
Indragostiţilor 

Atragerea în sala de concert a 
unui public tânăr care este 
sensibil la o asemenea idee 

Continuarea unei tradiţii demarate 
în urmă cu 5 ani, care să 
contribuie la o ofertă cât mai 
variată de programe 

2.500 
 

0 februarie   
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Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

4 

Concert extraordinar de Ziua 
Femeii, în 2016 programând o 
operă în concert cu tematica 
relaţiilor de cuplu 

Sensibilizarea bărbaţilor în 
oferirea unui cadou muzical 
celor ce le sunt dragi 

Continuarea obiceiului început în 
urmă cu 10 ani privind realizarea 
unui concert special dedicat 
femeilor 

2.000 
 

0 martie   

5 
Concert extraordinar cu Muzică 
din Filme 

Atragerea unui alt gen de 
public în sala Filarmonicii, gen 
care îndrăgeşte muzica din 
filme 

Continuarea promovării pe care am 
demarat-o împreună cu Maestrul 
Ozaki în urmă cu 10 ani privind 
susţinerea unui concert cu genul 
muzicii din filme 

2.000 2.000 0 martie   

6 

Două concerte extraordinare în 
preajma Sărbătorilor Pascale la 
intervale diferite conform datei 
celor două Paşte: Catolic şi 
Ortodox 

Promovarea în continuare a 
repertoriului specific acestei 
sărbători a creştinătăţii şi a 
tradiţiei existente în spaţiul 
nostru spiritual şi cultural 

Oferirea de cătra Filarmonica de 
Stat publicului ei meloman a unui 
repertoriu care să sensibilizeze 
sufleteşte pe toţi iubitorii muzicii 
sacre 

2.000   0 martie/mai   

7 Zilele Muzicale Târgumureşene 
Festival de răsunet naţional cu 
o tradiţie de aproape patru 
decenii 

Programarea în sala de concerte 
târgumureşeană a unor interpreţi 
de mare valoare şi promovarea 
repertoriului naţional şi 
internaţional 

10.000   0 mai 
 

8 
Concert extraordinar dedicat 
tuturor absolvenţilor mureşeni 

Promovarea şi implementarea 
unei idei a managerului în urmă 
cu un an privind realizarea unui 
eveniment special adresat celei 
mai tinere generaţii, absolvenţii 
unor şcoli de diferite grade 

Valorificarea şi la sfârşitul stagiunii 
a genului muzicii de divertisment 

1.500   0 iunie 
 

9 Seri de vară cu muzică de orgă 

Valorificarea literaturii 
dedicate reginei instrumentelor 
prin susţinerea în diferite 
locaţii de pe raza municipiului 
dar în mod special în Palatul 
Culturii a acestui repertoriu  

Fiind perioadă estivală, pe lângă 
publicul meloman de la noi este şi 
o mare afluenţă de turişti care ne 
vizitează, iar prin acest proiect 
promovăm turismul artistic care 
demonstrează potenţialul de care 
dispune Judeţul Mureş 

0   0 
iulie/august/s

eptembrie  

10 

Concert extraordinar în 
colaborare cu Ambasada 
Japoniei în România, Asociaţia 
de Prietenie „Kumamoto-
România” şi Liceul Vocaţional 
de Arte Tîrgu Mureş 

Evidenţierea relaţiilor artistice 
excelente dintre Tîrgu Mureş şi 
artişti sau formaţii din Japonia, 
precum şi a sprijinului oferit de 
Ambasada Japoniei în 
schimburile artistice din 
ultimele două decenii 

Motivarea unor tineri muzicieni 
mureşeni de a se pregăti intens 
pentru obţinerea unei oportunităţi 
oferite de Asociaţia de Prietenie 
„Kumamoto-România” 

2.500   0 septembrie 
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11 
Festivalul internaţional “In 
memoriam Constantin Silvestri” 

Manifestare artistică de 
rezonanţă internaţională 

Promovarea valorilor interpretative 
ale muzicii româneşti şi universale 

13.000   0 octombrie 
 

12 
Festivalul internaţional de 
muzică de cameră "Săptămâna 
Tiberius", ed. a X-a 

Promovarea genului muzicii de 
cameră, atragerea şi formarea 
publicului meloman pentru 
valorile acestui gen muzical 

Abordarea vastului gen cameral şi 
miniatural şi interpretări de înaltă 
ţinută artistică 

5.000   0 noiembrie 
 

13 Zilele muzicii religioase 

Festival de importanţă 
judeţeană menit să trezească şi 
să întreţină gustul tuturor celor 
care iubesc literatura specifică 
sărbătorii Naşterii Domnului 

Susţinerea de concerte în diferite 
locaţii dar şi în Palatul Culturii a 
unor programe muzicale 
aparţinând vastului repertoriu 
sacru 

6.000   0 decembrie 
 

TOTAL 50.500 0 0     

7) MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ 

SECŢIA ARHEOLOGIE 

1 
Cercetări arheologice 
sistematice la Sighișoara-Dealul 
Viilor 

  Cercetarea sitului arheologic 
multicultural de la Sighișoara - 
Dealul Viilor 

Sistematizarea cercetării 
arheologice care se va realiza în 
colaborare cu Institutul de 
Arheologie Vasile Pârvan din 
București și Muzeul de Istorie 
Sighișoara 

10.000 
  

mai-octombrie    

2 
Cercetări arheologice și 
geomagnetice sistematice la 
Călugăreni 

Continuarea cercetărilor din 
2013-2015 

Continuarea cercetărilor 
anterioare din castru și terme. 

150.000     mai-octombrie   

3 
Cercetări arheologice la Vătava 
– Cetate  

Proiectul constă în efectuarea 
unor sondaje de verificare în 
apropierea  turnului roman de 
la Vătava  

Continuarea cercetărilor din anii 
trecuți 

8.000     mai-octombrie   

4 
Cercetări arheologice la Ideciu 
de Jos – Fortificație Latene și 
Turn roman  

Proiectul constă în efectuarea 
unor sondaje de verificare la 
turnurile romane de la Vătava 
și Ideciu 

Cercetarea unui sit nou identificat 8.000     mai-octombrie   

5 

Expoziție „Cromatică și decor 
în Antichitatea dacică”, în 
colaborare cu MNIT Cluj – 
Napoca 

Expoziție itinerantă, care 
propane reliefarea unui 
segment de civilizație dacică, 
realizată în colaborare cu MNIT 
Cluj 

Expoziția propune o incursiune în 
lumea ceramicii daicice, ca 
tehnică, meșteșug și artă 

5.000         
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6 
Expoziția „Fragmente din 
istoria Sighișoarei prin 
descoperiri arheologice” 

Expoziția va prezenta 
descoperiri arheologice din 
Sighișoara și Albești 

Expoziția se va  realiza în 
colaborare cu Institutul de 
Arheologie Vasile Pârvan din 
București și Muzeul de Istorie 
Sighișoara 

5.000         

7 
Expoziția ”Cercetări și 
descoperiri arheologice inedite 
în jud. Mureș” 

Expoziția va prezenta 
cercetările și descoperirile 
arheologice din siturile 4 și 7 
de pe centura ocolitoare a 
mun. Tg. Mureș și Călugăreni 

Punerea în circuitul muzeal și în 
atenția publicului a cercetărilor și 
a descoperirilor arheologice din 
anul 2015 

5.000         

8 Noaptea Muzeelor 
Ateliere pentru copiii, 
expoziție 

Promovarea activității muzeului 5.000     mai   

9 
Cercetări arheologice pe 
traseul variantei de ocolire 
Tîrgu- Mureș 

Cercetări arheologice 
preventive pe siturile 1, 2 și 3 
identificate prin diagnostic 
arheologic efectuat în 2014 

Descărcarea de sarcină arheologică 
a terenului afectat de investiție 

150.000     
aprilie-

noiembrie 
  

10 

Diagnostic arheologic și 
cercetări arheologice 
preventive pe traseul 
Autostrăzii 

Diagnostic arheologic și 
cercetarea arheologică a 
siturilor care vor fi identificate 
pe traseul autostrăzii  

Descărcarea de sarcină arheologică 
a terenului afectat de investiție 

150.000     
aprilie-

noiembrie  

11 
Expoziţie: Târgu Mureş în epoca 
premodernă 

Expoziţia are scopul de a 
prezenta aspecte ale vieţii 
oraşului Tg. Mureş, începând cu 
momentul dobândirii statutului 
de oraş liber regesc şi de-a 
lungul secolului al XVII-lea 

Aducerea în atenția publicului 
muzeal a istoriei orașului Tg. Mureș 

40.000     aprilie   

12 

Colocviul internaţional Medieval 
material culture in the 
Carpathian Basin 1. Metalwork 
from the Eleventh to the 
Sixteenth Century / Cultură 
materială medievală în Bazinul 
Carpatic 1. Artefacte de metal 
în secolele XI-XVI 

Colocviul internaţional doreşte 
să fie un forum pentru 
dezbaterea problemelor legate 
de cercetarea arheologică a 
artefactelor medievale 

Tematica propusă nu figurează în 
oferta instituţiilor de cercetare din 
regiune, fiind o premieră științifică 

20.000     octombrie   

13 
Editare volum Marisia, fascicola 
Arheologie, nr. XXXIV 

Volum de studii de arheologie 
al MJM 

Cuprinde studiile arheologilor din 
muzeu și a colaboratorilor 

15.000     decembrie   
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14 
Cercetare arheologică Biserica 
unitariană Sânvăsii 

Descrierea istoricului cetății, 
prezentarea rezultatelor 
săpăturilor arheologice 

Continuarea cercetărilor 
arheologice iniţiate în 2009 în 
urma cărora s-au dezvelit urmele 
celei mai vechi mănăstiri 
medievale (sec. Obiectivul acestei 
cercetări constă în identificarea 
elementelor fazelor mai vechi ale 
mănăstirii 

40.000     iulie-august   

15 

Volum: Iron Age Chronology in 
the Carpathian Basin, in seria 
Bibliotheca Mvsei Marisiensis, 
250 exemplare 

Publicarea studiilor care care 
au făcut obiectul conferinței 
din anul 2015 

Popularizarea cercetărilor 
arheologice efectuate de secția de 
arheologie 

15.000     august   

16 

Editare volum ”The Bronze Age 
Site from Luduș, Bibliotheca 
Mvsei Marisiensis, Seria 
Archaeologica - Berecki Sandor 

Publicarea monografică a 
sitului de epoca bronzului de la 
Luduș, Fabrica de Cânepă, 
cercetat în 2009 

Popularizarea cercetărilor 
arheologice efectuate de secția de 
arheologie 

15.000     august   

17 
Topografia aeriană a 
Transilvaniei (valea Mureșului) 

Continuarea proiectului început 
în 2009 în colaborare cu alte 
instituții din țară 

Recunoașterea siturilor arheologice 
din Transilvania prin 
aerofotografiere 

10.000     iunie   

18 
Restaurarea materialului 
arheologic (in special ceramic si 
metalic) din colectia Orosz 

Pregătirea materialului în 
vederea realizării expoziției și 
catalogului  

Îmbunătățirea stării de conservare 
a colecției și restaurarea pieselor 
care vor intra în expoziție 

8.000     
martie-

septembrie 
  

19 

Editare volum, Tudor 
Soroceanu, Rezi Botond: Der 
Bronzefund von Band, Kr. 
Mureş. Depozitul de bronzuri 
de la Band 

Publicarea monografică a 
depozitului de bronzuri de la 
Band 

Reinterpretarea și introducerea în 
circuitul științific internațional a 
unui deposit de bronzuri de 
referință care face parte din 
patrimonial MJM 

15.000     
septembrie-

decembrie 
  

20 
Conferința ”Bronze Age 
Network in the Carpathian 
Basin (and Beyond)” 

Colocviul internaţional doreşte 
să fie un forum pentru 
dezbaterea problemelor legate 
de cercetarea arheologică a 
artefactelor din epoca bronzului 

Conferința întrunește prezența 
unor specialiști de referință din 
țară și străinătate. Rezultatele vor 
fi publicate într-un volum dedicat 
conferinței 

15.000     
octombrie-
noiembrie  

21 

Preluarea şi organizarea 
expoziţiei Arsenalul şi camera 
de arme a oraşului Sibiu de la 
Muzeul Naţional Brukenthal din 
Sibiu 

Ilustrarea constituirii actualei 
colecţii prin intermediul celor 
mai sugestive piese care au 
făcut parte din Arsenalul şi 
Camera de Arme a Sibiului 

Prezentarea către public a uneia 
dintre cele mai importante colecții 
publice de acest fel din România și 
de altfel cea mai mare din 
Transilvania, privind perioada 
medievală și modernă, cu peste 
130 piese din domeniul militar 

15.000     
ianuarie-

aprilie  
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Nr. 
crt. 

Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

22 
Cercetări arheologice de la 
Moreşti–Citfalău 

Continuarea cercetărilor din 
anul 2015 

Realizarea unei prospecții 
magnetometrice și a unor sondaje 
de verificare 

20.000     mai-octombrie   

23 
Editare volum ”Locuirea în 
valea Someșului Mic în sec. VII-
IX” Coralia Bonta 

Publicarea tezei de doctorat 

Publicarea uneia dintre puținele 
cercetări aproape exhaustive într-o 
așezare (și cimitirul aferent) de 
evul mediu timpuriu: probleme de 
cronologie, terminologie și 
evidențierea importanței 
schimburilor comerciale 

15.000     nioembrie 
 

24 Cercetare Bahnea     25.000       
 

25 Volumul Gogan     15.000       
 

     
  

TOTAL 779.000 
 

22.700 
 

  

SECȚIA ISTORIE 

1 
Expoziția „Nașterea unui oraș –
Târgu-Mureș, libera regiae 
civitas”  

Atragerea publicului către 
muzeu, sensibilizarea 
comunității locale privind 
istoria orașului Târgu-Mureș 

Expoziția temporară prezintă 
aspecte din istoria orașului Târgu-
Mureș. În 1616 localitatea a primit 
statutul de ”oraș liber regesc” de 
la Bethlen Gábor, principele 
Transilvaniei, judele orașului fiind 
Borsos Tamás. Cu ocazia aniversării 
de 400 de ani de la conferirea 
statutului, dorim să organizăm 
această expoziție, care prezintă 
viața orașului Târgu-Mureș la 
începutul secolului al XVII-lea 

40.000     aprilie-mai 
 

2 
Inventarierea patrimoniului 
eclesiastic în Protopopiatul 
Reformat Gurghiu 

Scopul proiectului este 
inventarierea patrimoniului 
bisericesc în Protopopiatul 
Reformat Gurghiu 

Proiectul îşi propune 
inventarierea, digitalizarea și 
prelucrarea obiectelor de cult și a 
imobilelor ecleziastice aflate în 
posesia parohiilor reformate din 
jud. Mureș. 

5.000     
iunie-

octombrie  
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Nr. 
crt. 

Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

3 
Cercetare în cadrul proiectului 
"Topografia monumentelor 
istorice din Targu-Mures" 

Documentarea și prelucrarea 
științifică a istoricului 
patrimoniului construit din 
Târgu-Mureș 

Inventarierea, prelucrarea 
istoricului a unui număr de 20-25 
monumente targumureșene, 
întocmirea releveelor în cazuri mai 
importante 

10.000       
 

4 

Volumul conferinței 
internaționale "Arhitecți, 
ingineri, meșteri în 
Transilvania" organizat de MJM 
în octombrie 2014 

Valorificarea rezultatelor 
științifice ale simpozionului, 
publicarea a 15 studii de istoria 
artei 

Cheltuieli de tipărire 18.000       
 

5 
Simpozionul "Metamorfozele 
orașului III" 

Prezentarea rezultatelor 
științifice din cadrul proiectului 
de cercetare ”Topografia 
monumentelor  istorice din 
Târgu-Mureș” 

Simpozion științific în toamna 
anului 2016 cu 10 participanți 

3.000     octombrie 
 

6 

Redactarea volumului celor 
două simpozioane (2014, 2015) 
cu tema „Metamorfozele 
orașului …” 

Prezentarea rezultatelor 
științifice din cadrul proiectului 
de cercetare ”Topografia 
monumentelor  istorice din 
Târgu-Mureș”, valorificarea 
rezultatelor științifice, 
publicarea a 10 studii de Istoria 
artei 

Pregătirea manuscriselor, 
redactare, tehnoredactare, 
prelucrarea ilustrațiilor, lucrări 
tipografice etc 

7.000       
 

7 Evaluarea cărții vechi 
Finalizarea inventarului 
bibliotecii muzeului 

Sistematizarea  rezultatelor 
cercetărilor realiz. 

5.000       
 

8 
Catalogul cărții vechi românești 
din Biblioteca Muzeului 
Județean 

Punerea în circuitul științific a 
patrimoniului de carte veche a 
Muzeului Județea 

Pregătirea manuscriselor, 
redactare, tehnoredactare, 
prelucrarea ilustrațiilor, lucrări 
tipografice etc 

8.000     
ianuarie - 

decembrie  

9 
Continuarea proiectului „ 1918 
în actualul județ Mureș” 

Realizarea unei lucrări 
științifice privind participarea 
românilor din actualul județ 
Mureș la Marea Unire din 1 
Decembrie 1918 

Identificare în arhive și biblitoteci 
a documentelor referitoare la tema 
enunțată 

5.000     
ianuarie-

decembrie 
  

10 
Tipărirea volumului XXXVI din 
anuarului MARISIA 

Valorificarea lucrărilor 
prezentate la sesiunea 
internațională de comunicări 
științifice din octombrie 2015 

Pregătirea manuscriselor, 
redactare, tehnoredactare, 
prelucrarea ilustrațiilor, lucrări 
tipografice etc. 

18.000     iunie   
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Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

11 
Sesiune internațională de 
comunicări științifice „Istorie, 
societate, cultură, identități” 

Pregătirea unui nou volum din 
anuarul MARISIA, fascicola 
Istorie 

Cheltuieli privind cazare, masă, 
popularizare etc. 

15.000          -          octombrie   

12 Palatul Culturii     40.000         

13 Volumul Cetate     35.000       
 

TOTAL 209.000 
 

0 
  

SECȚIA ȘTIINȚE ALA NATURII 

1 
Programul de pedagogie 
muzeală 
„Muzeul mai aproape de TINE” 

Valorificarea patrimoniului 
muzeal în funcție de calendarul 
evenimentelor ecologice 

Perceperea muzeului ca pe o 
resursă educațională, care să 
dezvolte competențe și cunoștințe 
de specialitate;set de programe 
educative lunare, adresate 
copiilor, elevilor, tinerilor și 
adulților 

5.000     
ianuarie-

decembrie  

2 
Săptămâna „Să știi mai multe, 
să fii mai bun!” 

Atragerea copiilor şi a elevilor 
spre muzeu şi iniţierea lor în 
tainele meseriei de muzeograf 

Perceperea muzeului ca pe o 
resursă educaţională, care să le 
dezvolte copiilor şi elevilor 
competenţe şi cunoştinţe de 
specialitate; 
- prezentări în power-point ale 
unor teme legate de curiozități din 
lumea plantelor și animalelor;  
- organizarea unor ateliere de 
pedagogie muzeală pentru copii şi 
elevi, în cadrul cărora aceştia îşi 
pot manifesta creativitatea, 
îndemânarea şi abilităţile de 
comunicare şi de lucru în echipă şi 
pot pătrunde în tainele muzeului 

2.000     aprilie 
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Nr. 
crt. 

Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

3 Noaptea muzeelor - ediția a X-a 
Optimizarea accesului 
publicului la activități muzeale 

ateliere de pedagogie muzeală  2.000     mai 
 

4 

Conferinta internațională de 
comunicări științifice 
„Preocupări recente în 
cercetarea, conservarea și 
valorificarea patrimoniului 
cultural” - ediția a X-a 

creșterea prestigiului și a 
vizibilității muzeului în 
România și în afara granițelor 
ei. 

conferință tematică, având ca invitați 
specialiști renumiți în domeniu, din 
România si din alte țări; 
- introducerea în circuitul științific 
a rezultatelor cercetărilor în 
domeniu, efectuate de către 
specialiștii muzeului. 

10.000     iunie 
 

5 
Școala de vară la muzeu 
- ediția a VII-a 

Atragerea copiilor și a elevilor 
spre muzeu și inițierea lor în 
tainele meseriei de muzeograf 

Organizarea unor ateliere de 
creație pentru copii și elevi, în 
cadrul cărora aceștia își pot 
manifesta creativitatea, 
îndemânarea și abilitățile de 
comunicare și de lucru în echipă și 
pot pătrunde în tainele muzeului 

2.000     iulie 
 

6 

Conferința națională de 
pedagogie muzeală „Pedagogie 
muzeală în muzeele cu specific 
de științe ale naturii din 
România” - ed. a V-a 

creșterea prestigiului și a 
vizibilității muzeului în 
România; 
 conferință tematică, având ca 
invitați specialiști renumiți în 
domeniu, din România 

conferință tematică, având ca 
invitați specialiști renumiți în 
domeniu, din România;  
- introducerea în circuitul științific 
a rezultatelor cercetărilor din 
domeniul pedagogiei muzeale (din 
domeniul științelor naturii) 

10.000     noiembrie 
 

7 
Tricolorul României în lumea 
vie 

Educarea publicului în spiritul 
dragostei și respectului pentru 
natură;  
- valorificarea expoziţională a 
bunurilor culturale mobile roşii, 
galbene şi albastre din 
colecţiile muzeului 

Miniexpoziţie: „Reprezentanţi 
tricolori în lumea vie”; 
- proiect educativ; 
- atelier de pedagogie muzeală 

500     decembrie   

8 
Sărbătorile de iarnă la muzeu  
- ediția  a VIII-a. 

Atragerea publicului spre 
muzeu, în special a copiilor, a 
elevilor și a familiilor acestora; 
- oferirea pentru public a 
posibilității de a sărbători 
Crăciunul într-o altfel de 
locație decât cea cu care sunt 
obișnuiți: la muzeu 

Serbarea Bradului de Crăciun; 
- organizarea unor ateliere de 
creație (confecționare de podoabe 
pentru bradul de Crăciun); 
- târg de produse de Crăciun 
(invitarea unor meșteri populari – 
ex. meșter de iască): 
- expoziție-târg cu podoabele 
confecționate 

1.000     decembrie   



Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 

Pagina 64 

 

 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Scopul 
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(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

9 
Editare Marisia XXXV,  fascicula 
Științele Naturii 

Valorificarea cercetărilor 
științifice în domeniu și a 
bunurilor culturale mobile din 
Muzeul Județean Mureș 

Introducerea în circuitul științific a 
rezultatelor cercetărilor din 
domeniul științelor naturii 

12.000     anul 2016   

10 
Editare  revistă de pedagogie 
muzeală (IV) 

Valorificarea cercetărilor 
științifice în domeniu și a 
bunurilor culturale mobile și 
imobile din Muzeul Județean 
Mureș, Secția de Științele 
Naturii 

Introducerea în circuitul științific a 
rezultatelor cercetărilor din 
domeniul pedagogiei muzeale (din 
domeniul științelor naturii) 

12.000     anul 2016   

11 
Editare ghid „Ghidul expoziției 
de bază a Secției de Științele 
Naturii”  

introducerea în circuitul public 
și științific a  bunurilor 
culturale mobile etalate în 
expoziția de bază a Secției; 
- creșterea vizibilității 
muzeului în comunitate 

valorificarea editorială a  
patrimoniului muzeal expus în 
expoziția de bază a Secției; 

10.000     anul 2016   

12 
Editare cărticică de ghicitori 
pentru copii „Diorama veselă”  

creșterea vizibilității muzeului 
în comunitate 

valorificarea editorială  a bunurilor 
culturale mobile din diorama aflată 
în expoziția de bază a Secției 

8.000     anul 2016   

13 

Editare ghid Ghidul gândacilor 
(ord. Coleoptera)  din situl 
natura 2000 Sighişoara - 
Târnava mare,  vol 1 – 
„Gândacii de lemn şi alte specii 
saproxilice 

creșterea vizibilității muzeului 
în comunitate 

valorificarea editorială  a unor 
bunurilor culturale mobile din 
colecțiile Secției 

10.000     anul 2016   

14 

Expoziție temporară 
„Ultimii dinozauri din 
Transilvania”(itinerată de la 
Direcția Patrimoniu Cultural 
Universitar a Universității 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) 

atragerea unui număr mai mare 
de vizitatori;   
.- creșterea vizibilității 
muzeului în comunitate 

valorificarea expozițională a  unor 
bunuri culturale mobile deosebit 
de agreate de publicul vizitator 

15.000     aprilie-iunie 
 

15 
Expoziție temporară 
„Curcubeul naturii” 

atragerea unui număr mai mare 
de vizitatori;   
.- creșterea vizibilității 
muzeului în comunitate 

valorificarea expozițională a  unor 
bunuri culturale mobile deosebit 
de frumos colorate din patrimoniul 
Secției 

5.000     septembrie 
 

TOTAL 104.500 0 0 
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Acţiunea Scopul 
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(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

SECŢIA ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ   

1 

Ateliere de pedagogie muzeală: 
ţesut, cusut, brodat, croşetat, 
confecţionarea podoabelor şi 
pictură pe sticlă 

Cunoaşterea  tradiţiilor locale 
şi respectarea acestora. 
Cunoaşterea patrimoniului 
muzeal 

Atelierele de lucru au ca scop 
promovarea tradiţiilor 
meşteşugăreşti în rândul tinerilor, 
prin iniţiere în practicarea unor 
meşteşuguri şi deprinderea de la 
meşteşugarii locali a tainelor 
practicării acestor îndeletniciri.                                  
Insuşirea unor cunoştinţe 
referitoare la tradiţii şi obiceiuri, 
aşa cum sunt ele reliefate în cadrul 
muzeului; Cunoaşterea de către 
copii a unor lucrări de artă 
reprezentative pentru cultura şi 
arta populară  

8.000      0 periodic 2016   

2 Calendarul popular  

Prezentarea celor mai 
importante sarbatori din 
Calendarul Popular al 
Romanilor. 

Lecţii deschise, ateliere de 
pedagogie muzeală, mese rotunde 
prilejuite de o serie de credinte si 
obiceiuri, sarbatori populare sau 
religioase, traditii populare. 
Prezentarea unor obiceiuri 
populare comune românilor, 
maghiarilor şi saşilor. 

5.000     lunar 
 

3 Expoziţie: Anna  

Gazduirea expoziţiei 
temporare, organizate de 
Muzeul etnografic Haaz Rezso 
din Odorheiul Secuiesc in 
colaborare cu Asoc. Kriza Janos 
avand ca tema: soarta femeii 
secolului XX 

Amenajare expozitionala (4 Sali 
expozitii, mobilier expozitional, 
inregistrari audio romana, vernisaj 
expozitie,  promovare expozitie)         

25.000     
martie-

decembrie  

4 
Program educaţional: Şcoala 
altfel - Să ştii mai multe, să fii 
mai bun! 

Proiectul “Şcoala altfel - Să ştii 
mai multe, să fii mai bun”  are 
ca scop principal implicarea 
elevilor, în activități non-
formale, interesante, 
atractive, care să le valorizeze 
talentele, preocupările şi 
competenţele. Secţia de 

Ateliere de lucru:  pictură icoane 
pe sticlă, încondeierea şi vopsirea 
ouălor de Paşti;                                             
Dezvoltarea de abilităţi şi 
deprinderi  pentru realizarea 
motivelor tradiţionale prin 
încondeierea pe ouă cu ceară de 
albine                                               

2.000     aprilie    
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Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

Etnografie propune instituţiilor 
de învăţământ o serie de 
activităţi de pedagogie 
muzeală, ateliere de lucru şi 
ghidaje în expoziţiile tematice, 
promovarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor locale legate de 
sărbătorile pascale 

5 
Proiecţie de filme 
antropologice şi documentare 

Aprofundarea dialogului 
interdisciplinar în domeniile 
antropologiei vizuale 

Vizionarea de filme etnografice în 
cadrul unor seri muzeale sau altor 
evenimente organizate la muzeu, 
in curtea interioara a Muzeului> 
O acţiune în colaborare cu ASTRA 
FILM (Centru de film documentar, 
cercetare antropologică şi educaţie 
vizuală) si Asociatia K Arte.  

8.000     mai-iulie 
 

6 
Eveniment complex: Noaptea 
Muzeelor 2016 

Atragerea publicului  spre  
muzeu prin programe muzeale 
interactive: ateliere de creaţie 
şi pedagogie muzeală, proiecţie 
de filme etnografice 

Eveniment complex: vizionarea de 
filme etnografice, ateliere de lucru 
pentru copii organizate în 
parteneriat cu celelalte secţii ale 
MJM şi diferite institutii de cultură 
din oraş 

10.000     mai 
 

7 Restaurarea mobilierului pictat 

Asigurarea unei stari de 
conservare optime pentru 
colecţia de mobilier a muzeului 
în vederea pregătirii 
patrimoniului muzeal pentru  
expoziţia de bază 

Workshop de restaurare lemn 
Colaborare cu specialistii 
Laboratorului de Conservare 
Restaurare, cat si cu specialisti de 
la alte institutii de profil de 
restaurare-conservare  

8.000     iunie 
 

8 Meşteşuguri şi meşteşugari  

Participarea Muzeului de 
Etnografie la evenimentele 
culturale de amploare zonală; 
medierea dialogului între 
meşteşugari consacraţi, 
artizani şi tineri creatori de 
artă populară 

Promovarea meşteşugurilor 
tradiţionale în cadrul unor 
festivaluri sau evenimente 
culturale: Festivalul Văii Mureşului, 
Festivalul Văii Gurghiului, 
Festivalul Roman de la Călugăreni, 
Vâltoarea Mureşeană, Zilele 
Târgumureşene, Simfoniile 
Toamnei 

4.000     
iunie - 

octombrie   
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Program 2016 

Obser-
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Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

9 Vacanţă la muzeu 
Activităţi interactive destinate 
în special copiilor aflaţi în 
vacanţă 

Organizarea unor ateliere de 
pedagogie muzeală: ţesut, 
dantelărit, confecţionare de 
podoabe şi port popular, iconărit, 
cu scopul de a promova tradiţiile 
meşteşugăreşti                     

5.000     iulie - august  
 

10 

Proiect cultural: 
FOTOETNOGRAFICA Aplicaţie 
zonală: Valea Nirajului. Valea 
Tarnavelor. 

Implicarea şi responsabilizarea 
comunitătii în raport cu 
trecutul, prin demersuri de 
menţinere, revitalizare şi 
transmitere a valorilor 
patrimoniului material şi 
imaterial local 

Programul cultural 
FOTOETNOGRAFICA urmareste 
recuperarea si valorificarea unui 
patrimoniu cultural reprezentat de 
fotografiile de familie si istorii 
orale legate de aceste 
documente.Cercetări etnografice, 
expoziţii foto-documentare, 
promovare proiect în comunităţi 
ale jud. Mureş    

8.000     
martie -

noiembrie   

11 
Restaurarea pieselor 
etnografice de lemn, ceramică, 
metal şi icoane pe sticlă 

Asigurarea unei stari de 
conservare optime pentru 
expunerea si valorificarea  
colecţiilor etnografice din 
patrimoniul sectiei de 
Etnografie 

Workshop restaurare obiecte 
etnografice de lemn, ceramica, 
metal si icoane pe sticla. 
Implicarea in munca de restaurare 
atat a specialistilor Laboratorului 
de Conservare Restaurare, cat si a 
unor specialisti de la alte institutii 
de profil, studenti etc.  

8.000     septembrie  
 

12 

Proiect de cercetare: Mitul 
medicului de familie. 
Construirea identității 
medicului pe Valea Nirajului 

Cunoașterea medicinei pe 
Valea Nirajului, județul Mureș 
prin istoria orală.  
Oameni, cariere, biografii. 
Aspecte culturale ale 
diagnosticului medical 

Cercetare de teren, analize, 
dezbateri privind prezentarea 
culturii medicilor de familie și a 
persoanelor cu har de vindecător, 
într-un context antropologic 

3.000     periodic  
 

13 Satul traditional in pictura 
Promovarea satelor tradiţionale 
mureşene prin pictură 

Expoziţie de autor: Promovarea 
satului tradiţional prin pictură; 
conştientizarea publicului asupra 
satelor îmbătrânite, a valorilor 
etnografice pe cale de dispariţie 

1.000     octombrie  
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14 
Sesiunea naţională de 
comunicări științifice a Secției 
de Etnografie și Artă Populară 

Reuniune la nivel naţional în 
vederea dezbaterii între 
specialiştii etnografi/ 
etnologi/etnomuzeografi a 
priorităţilor reprezentării 
patrimoniului etnologic. 
Necesitatea realizării unei noi 
expoziţii de bază 
reprezentative pentru arealul 
cultural mureşean şi al 
confluenţelor, interferenţelor 
sale 

Prezentarea unor comunicări 
privind priorităţile stabilite de 
muzeele etnografice în cercetarea 
şi valorificarea patrimoniului 
etnologic în general, în  
reprezentarea muzeistică a 
patrimoniului etnologic în mod 
special;Atelier de propuneri 
/dezbateri cu specialiştii din 
muzee la provocările Muzeului de 
Etnografie şi Artă Populară legate 
de necesitatea realizării unei noi 
exp. de bază reprezentative pt. 
arealul cultural mureşean şi al 
confluenţelor, interferenţelor sale           

15.000     noiembrie  
 

15 
În aşteptarea Crăciunului. 
Târgul de Crăciun 

Promovarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor locale, însuşirea 
unor cunoştinţe referitoare la 
practicarea acestora şi 
sensibilizarea, dezvoltarea de 
abilităţi şi deprinderi  pentru 
realizarea şi folosirea recuzitei 
obiceiurilor de iarnă, după 
modele tradiţionale 

Ateliere de lucru: confecţionarea 
podoabelor tradiţionale pentru 
bradul de Crăciun şi a altor piese 
din recuzita sărbătorilor de iarnă;                     
Târgul de Crăciun. Expoziţie cu 
vânzare  

3.000     decembrie  
 

16 
Calendar 2015 - 2016. Ghidul 
expoziţiei Târgurile mureşene 
şi lumea rurală 

Promovarea colecțiilor muzeale 
și a expoziţiei tematice: 
Târgurile mureşene şi lumea 
rurală 

Publicaţie promoţională: 
Realizarea unui material de 
promovare a expoziţiei muzeale şi 
a colecţiilor muzeale 

3.000     
ianuarie 

martie   

17 
Revista MARISIA XXXIII/2016 -
etnografie 

Valorificarea cercetărilor 
ştiinţifice efectuate de 
specialiştii din muzee, alte 
instituţii de cercetare şi 
valorificare ştiinţifică a culturii 
tradiţionale 

Introducerea în circuitul ştiinţific a 
rezultatelor cercetăriilor 
etnografice. Volum dedicat  temei 
sesiunii naţionale de comunicări 
ştiinţifice  

15.000     
martie -

septembrie  

18 

BIBLIOTHECA MVSEI MARISIENSIS. 
SERIA ETHNOGRAPHICA nr 
7/2016. Catalog de expoziție: 
Icoane pe sticlă din colecția 
Secției de Etnografie 

Valorificarea colecţiilor 
muzeale Catalog de expozitie: 
Icoane pe sticlă 

Promovarea şi valorificarea 
colecţiilor etnografice ale 
muzeului de etnografie şi 
introducerea în circuitul ştiinţific a 
cercetărilor de colecţie 

15.000     octombrie  
 



Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 

Pagina 69 

 

 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Scopul 
Obiective  

(descrierea acţiunii) 

Program 2016 

Obser-
vații 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM 

Alte surse 
Solicitat Aprobat 

19 

Ethnographica - Bibliotheca 
Mvsei Marisiensis în 
parteneriat cu Complexul 
Naţional Muzeal Astra, Sibiu, 
Editura ASTRA MUSEUM  

Valorificarea cercetarilor 
etnografice de teren,  colecţii 
şi arhive Volum-repertoriu: 
Patrimoniul etnografic 
tehnologic. Instalaţii ţărăneşti 
hidraulice din satele 
intracarpatice la jum. sec XX.  
Vol. I.: Morile, joagărele şi 
pivele  din judeţul Mureş 

Patrimoniul etnografic tehnologic. 
Instalaţii ţărăneşti hidraulice din 
satele intracarpatice la jum. sec 
XX.  Vol. I.: Morile, joagărele şi 
pivele  din judeţul Mureş 

15.000     noiembrie 
 

20 
Expoziţie fotografică în 
colaborare cu Fotoclub Târgu-
Mureș 

Promovarea satelor tradiţionale 
mureşene prin imagine 
fotografică 

Expoziţie fotografică: imagini 
deosebite despre oameni, locuri si 
tradiţii, surprinse cu ocazia 
peregrinărilor, căutărilor  artistice 
sau cercetărilor etnografice de 
teren 

3.000     martie  
 

21 
Pliant expoziție catalog, pliant 
palatul Toldalagi 

Cu ocazia deschiderii spațiilor 
muyeale din palatul Toldalagi- 
promovarea și prezentarea 
arhitecturii palatului 

  10.000     
martie-

noiembrie  

TOTAL 174.000 0 0 
  

SECȚIA ARTĂ 

1 

Simpozion naţional de artă 
corelat cu deschiderea Galeriei 
de artă  “Ion Vlasiu” - Afișul și 
CD de prezentare a expoziţiei 
documentare 

Invitarea de istorici și critici de 
artă, artişti plastici 
profesionişti 

Îmbogăţirea patrimoniului cultural 
naţional a Muzeului de artă şi 
aducerea la cunoştinţa publicului 
prin intermediul unei expoziţii a 
lucrărilor create cu acest prilej 

30.000     mai 
 

2 

Expoziție temporară a 
pictorului Dosa Geza 
(1846- 1871 ) - Afișul și CD de 
prezentare a expoziţiei 
documentare 

Cunoașterea creației artistului 
târgumureșean Dosa Geza 

Informarea publicului asupra 
valorilor artei locale 

30.000     aprilie 
 

3 
Simpozion național de pictură, 
grafică, sculptură, multimedia- 
Totem 

Cunoaşterea valorilor de artă 
contemporană naţională în 
vederea creării unui fond 
patrimonial pentru muzeul de 
artă contemporană 

Informarea publicului asupra 
valorilor de artă contemporană 

60.000     noiembrie   

 
Redeschiderea Galeriei de artă 
"Donaţia Elisabeta şi Gheorghe 

Cunoaşterea valorilor de 
patrimoniu naţional 

Informarea publicului asupra 
valorilor excepţionale ale artei 

10.000     iunie 
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David"- Editarea catalogului, 
afişului şi a CD-ului de 
prezentare a expoziţiei 
documentare 

româneşti 

4 

Expoziţie temporară Eugen 
Gâscă. Editarea catalogului, 
afişului şi a CD-ului de 
prezentare a expoziţiei 
documentare 

Cunoaşterea valorilor de 
patrimoniu naţional 

Informarea publicului asupra 
caracteristicilor ale creaţiei 
artistului Eugen Gâscă 

50.000     septembrie   

5 
”Noaptea muzeelor- Noaptea 
muzelor” 

Educarea publicului 
Informarea publicului asupra 
valorilor de patrimoniu local şi 
educarea plastică a tinerilor 

15.000     mai 
 

6 

Elaborarea de lucrări ştiinţifice 
pentru reviste de specialitate şi 
articole de popularizare în 
presa locală 

Valorificarea ştiinţifică a 
rezultatelor cercetărilor 
specialiştilor pe temele alese 

Popularizarea patrimoniului 
muzeal 

1.000     martie   

7 

Simpozion naţional de artă 
corelat cu deschiderea Galeriei 
de artă  “Ion Vlasiu” - Afișul și 
CD de prezentare a expoziţiei 
documentare 

Invitarea de istorici și critici de 
artă, artişti plastici 
profesionişti 

Îmbogăţirea patrimoniului cultural 
naţional a Muzeului de artă şi 
aducerea la cunoştinţa publicului 
prin intermediul unei expoziţii a 
lucrărilor create cu acest prilej 

30.000     mai   

8 
Intocmirea F.A.E. din categoria 
tezaur  

Aducerea la zi a datelor 
ştiinţifice pentru obiectele de 
patrimoniu considerate a fi 
tezaur  

Întocmirea fişelor analitice de 
evidenţă şi întocmirea fişelor de 
conservare- restaurare  

1.000     2016   

9 
Expoziție temporară de gravuri 
de la Mantegna la Hogarth  

Educarea publicului, 
popularizarea muzeului 
județean 

Atragerea publicului la 
evenimentele muzeale, 
valorificarea și popularizarea 
colecțiilor Mureșene 

250.000     martie   

TOTAL 447.000 0 0 
  

LABORATOR CONSERVARE - RESTAURARE 

1 
Proiect de restaurare a unor 
icoane din categoria tezaur 

venituri proprii MJM 

Finalizarea proiectului de 
restaurare a icoanelor din 
categoria tezaur; predarea 
obiectelor catre beneficiar 

0   
Cons. Jud. 

Alba 
martie 

 

2 
Restaurarea picturii bisericii de 
la Căcuci Valea Beicii 

Valorificarea patrimoniului 
muzeal judetean 

Conservarea și restaurarea 
scenelor pictate 

80.000     aprilie 
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Alte surse 
Solicitat Aprobat 

3 

Noaptea Muzeelor - ateliere 
pentru copii: 1.atelier face 
painting, 2.atelier pictură pe 
sticlă, 3. atelier modelaj 

Divertisment oferit copiilor; 
pedagogie muzeală 

Deprindera unor abilităţi practice, 
dezvoltarea simtului estetic; 
implicarea creativă în program a 
copiilor cu vârsta mică  

10.000     mai 
 

4 
Workshop restaurare ceramica 
etnografica si arheologica 

Conservarea si restaurarea 
profesionistă a pieselor 
ceramice, schimb de 
experiență 

operatii complexe de restaurare; 
restabilirea integritatii obiectelor 

21.000     iunie 
 

5 
Workshop restaurare piatra - 
elemente de piatra din cetatea 
medievala 

Conservarea si restaurarea  
obiectelor muzeale 

Operaţii complexe de restaurare; 
restabilirea integrităţii obiectelor 

17.000     iunie 
 

6 

Festivalul Roman de la 
Calugareni, ateliere de creatie: 
sculptura, scriere, mozaic, 
terracota 

asigurarea unor activitati cu 
caracter educativ si formator 

divertisment oferit publicului 15.000     august 
 

7 
Simpozionul International de 
Artă Plastică Contemporană, 
ediția a III-a 

Expunerea lucrărilor de artă 
plastică 

crearea unor opere de arta plastica 
cu tematica legata de elementul 
pamant 

23.000     august 
 

8 
Lucrări practice de specialitate 
cu studenţii 

Restaurarea unor obiecte din 
colecţiile MJM 

Popularizarea activităţii 
laboratorului prin pregătirea 
tinerilor pentru lucrări de 
specialitate 

2.000     
iulie-

octombrie 
  

9 

Secţiunea de conservare-
restaurare din cadrul 
Colocviului Naţional organizat 
de Secţia de Etnografie 

Prezentarea unor lucrări de 
specialitate; promovarea 
instituţiei 

Schimb de experienţă, îmbogăţirea 
cunoştinţelor prin participarea la 
eveniment 

5.000     noiembrie   

10 Calendar 2017 Promovarea instituţiei 
Prezentarea unor imagini cu 
obiecte restaurate 

5.000     decembrie   

11 
Workshop restaurare lemn 
policrom 

Conservarea si restaurarea unor 
obiecte de patrimoniu in 
vederea expunerii 

Restaurarea obiectelor; 
colaborarea cu institutii de profil; 
implicarea studentilor si 
absolventilor in munca de 
restaurare 

22.000     octombrie   

12 
Workshop restaurare ceramica 
etnografica si arheologica 

Conservarea si restaurarea 
profesionistă a pieselor 
ceramice, schimb de 
experiență 

operatii complexe de restaurare; 
restabilirea integritatii obiectelor 

21.000     iunie   

TOTAL 200.000 0 0 
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SECȚIA GURGHIU 

1 Noaptea Muzeelor 
Atragerea publicului către 
muzeu 

Activitate complexă cuprinzând 
expoziţii, concerte, programe de 
educaţie muzeală pentru copii şi 
elevi. Afişul evenimentului, 
pliantul, mediatizarea, 
coordonarea activităţilor secţiilor 
muzeului  

80.000 
 

  mai   

2 Iarna cu povești  
Atragerea copiilor și elevilor 
către muzeu 

Prezentarea de obiceiuri de 
Crăciun la popoarele lumii. 
Pregătirea de podoabe de Crăciun 
din materiale naturale și 
reciclabile, prin tehnici diverse, 
spectacole, etc. 

500   

Outreach, 
Liceul de 

artă, 
Spiridușii 
muzicali 

decembrie   

3 
Educație muzeală: 
Combaterea agresivității în școli 

Proiect pentru prevenția și 
managementul agresivității in 
școli(beneficiari: elevi de 6-14 
ani) 

Susţinera de activităţi care includ 
organizarea în grupuri, preluarea şi 
cedarea rolului de lider, 
identificarea şi utilizarea empatiei. 
Activitatile se vor desfasura prin 
intermediul: artei, jocului, 
sesiunilor de comunicare, 
participarea în proiecte de 
voluntariat. participarea în 
activităţi organizate de către 
Muzeul Judeţean Mureş 

1.000   
Asociația 
Outreach 

ianuarie- 
decembrie, 

lunar 
  

4 Mineralia 
Atragerea publicului către 
muzeu 

Activitate expoziţională bianuală, 
cu vânzare. Prezintă publicului larg 
eşantioane de pietre preţioase şi 
decorative, fosile, meteoriţi, 
prelucrate sau brute. Fiecare 
ediţie va prezenta o "vedetă", un 
mineral expus și descris pe larg. Se 
vor realiza panourile expoziționale,  
mediatizarea, invitarea 
participanţilor, asigurarea logisticii  

2.000     
martie şi 

octombrie 
  

5 
Educaţie muzeală:                    
Săptămâna „Să știi mai multe, 
să fii mai bun!” 

Atragerea copiilor și elevilor 
către muzeu 

Sub titlul: "Trăind cu romanii", 
participanţii vor afla lucruri 
interesante despre istoria 
romanilor: familie, școală, zeităţi, 

2.000     aprilie   
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construcţii, etc. Vor încerca să 
realizeze "opaiţe romane" din 
materiale diverse, mozaicuri, 
fresce, parfumuri și unguente şi se 
vor costuma în "ţinute romane" 

6 
Educaţie muzeală:                  
„Muzeul la școală - Școala la 
muzeu” 

Atragerea copiilor și elevilor 
către muzeu 

Activitate educativă de 
popularizare a MJM, a secțiilor 
acestuia, domeniilor de activitate 
expoziționale, de restaurare și de 
cercetare în teren. Copiii vor afla 
istoria diferitelor obiecte ce pot fi 
expuse sau depozitate într-un 
muzeu, sau istoria dezvoltării 
umane. Participanţii vor realiza din 
materiale diverse, prin tehnici 
variate, o seamă de obiecte legate 
de activitatea susținută 

3.000     
ianuarie- 

decembrie, 
lunar  

7 

Educație muzeală: 
Vacanța la muzeu 
Să descoperim împreună: un 
obiect – o poveste 

Atragerea copiilor și elevilor 
către muzeu 

Activitate educativă prin care 
participanţii vor dobândi cunștinţe 
despre istoria unora dintre 
obiectele expuse într-un muzeu: 
istoria ceasului, telefonului, 
busolei, etc. Participanţii vor 
realiza din materiale diverse, prin 
tehnici variate, o seamă de 
obiecte. Se vor orienta în spaţiu cu 
ajutorul busolelor, hărților, etc. 

3.000     iulie - august   

8 
Publicarea volumului de studii: 
Castelul Bethlen de la Bahnea 

Promovarea patrimoniului 
cultural reprezentat de castelul 
din Bahnea 

 Editarea, respectiv tipărirea unui 
volum bilingv valorificând 
rezultatele celor mai recente 
cercetări cu privire la evoluția 
castelului, prin relevarea unor 
aspecte inedite referitoarre la 
primele faze renascentiste ale 
complexului, realizate în cursul 
secolelor XVI-XVIII 

2.500     noiembrie 
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9 
Proiectul "Traseul Limesului 
Roman în judeţul Mureş" 

Promovare traseului şi 
atragerea vizitatorilor către 
muzeu 

Realizarea de materiale 
promoţionale (hărţi, broşuri, afişe) 
şi indicatoare, realizarea 
expozițiilor din pavilioanele de la 
Călugăreni 

10.000     
ianuarie-

decembrie  

10 
Conferință ”Archaeologica 
Transylvanica” 

Promovarea patrimoniului 
arheologic și cultural al regiunii 

Eralizarea unei conferințe privind 
stadiul actual al cercetărilor 
arheologice din Transilvania 

20.000     martie-aprilie 
 

11 
Cercetări de arheologie aeriană 
pe limesul estic 

Identificarea unor noi puncte 
pe limesul estic 

Efectuarea a cel puțin 15 ore de 
zbor și cartarea siturilor 
identificate 

6.000     
ianuarie-

august 
  

12 
Ziua porţilor deschise la 
Castelul Gurghiu  

Sensibilizarea comunităţii 
locale privind valoarea 
ansamblului arhitectural de la 
Gurghiu 

Realizarea unei mini expoziţii 
privind trecutul castelului şi 
proiectul de reabilitare a 
complexului, ateliere de educaţie 
muzeală 

6.000     aprilie 
 

13 
Digitalizarea Limesului Roman. 
Sectorul: Brâncoveneşti-
Sărăţeni 

Cercetarea complexă al 
sistemului defensiv roman din 
Judeţul Mureş 

Etapa III a proiectului finanţat de 
UEFISCDI 

483.813   
483,813 

RON de la 
UEFISCDI 

ianuarie-
decembrie  

14 
Festivalul 4R de la Călugăreni 
din 2016  

Promovarea sitului roman şi 
renascentist de la Călugăreni 

A treia ediţie a evenimentului 
muzeal de amploare conţinând 
elemente de reenactment, de 
pedagogie muzeală, expoziţională 
şi artistică 

70.000   
As. Teatrul 

Șură 
august 

 

15 
Publicarea volumului de 
conferință  

Promovarea activității de 
cercetare a muzeului 

Workshop international de 
antropologie fizica. Rolul 
osteologiei umane/antropologiei 
fizice în cercetarile arheologice. 

15.000     
octombrie-
decembrie  

16 
Workshop ptr. Noaptea 
muzeelor: "O zi cu Dr. Bones" 

Atragerea publicului către 
muzeu 

Workshop de pedagogie muzeală în 
cadrul evenimentului Noaptea 
Muzeelor legat de antropologie 
fizică, metodologie și rezultate 
științifice 

5.000     mai 
 

17 

Măsurători geofiyice și 
topografice la situl roman de la 
Sighișoara și situl medieval 
Albești 

Cercetarea complexă al sitului 
Cartarea unei zone cât mai extinse 
a perimentrului sitului de epocă 
romană de la situl 

15.000       
 

TOTAL 724.813 483.813 
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ADMINISTRAȚIA PALATULUI 
     

1 
Administrația Palatului 
Culturii 

          
Administrația 
Palatului 
Culturii  

2 
Evenimente culturale 
spectacole 

Atragerea publicului și creșterea 
numărului de vizitatori 

Creșterea numărului de vizitatori 300.000     
Evenimente 
culturale 
spectacole  

TOTAL SECȚII 2.089.313 0 506.513 
 

  

8) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ 

1 
Începuturile presei românești:    
ziarul Unirea de la Blaj  

Aniversarea a 125 de ani de la 
apariția la Blaj, la 3 ianuarie 
1891, a primului număr din 
ziarul Unirea  

Expoziție cu periodice vechi din 
colecțiile Bibliotecii 

50 
 

0 ianuarie   

2 
Titanii literaturii universale:            
Henri Bergson                             
(1859-1941) 

Comemorarea, la 4 ianuarie, a 
75 de ani de la moartea 
scriitorului și filosofului francez 
Henri Bergson, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
Literatură (1927) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50 
 

0 ianuarie   

3 
Din lumea științei universale:      
Carl David Anderson        (1905-
1991) 

Comemorarea, la 11 ianuarie, a 
25 de ani de la moartea lui Carl 
David Anderson , fizician 
american, laureat al Premiului 
Nobel pentru Fizică (1936) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50 
 

0 ianuarie   

4 
Din trecutul literaturii române:   
Aron Pumnul                                
(1818-1866) 

Comemorarea, la 12 ianuarie, a 
150 de ani de la moartea lui 
Aron Pumnul, cărturar, filolog, 
istoric literar, lingvist; lui i se 
datorează prima antologie de 
literatură română 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50 
 

0 ianuarie   

5 
Titanii literaturii universale:            
James Joyce                             
(1882-1941) 

Comemorarea, la 13 ianuarie, a 
75 de ani de la moartea lui 
James Joyce, prozator şi poet 
irlandez, considerat unul dintre 
cei mai importanţi scriitori ai 
secolului XX 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50 
 

0 ianuarie   
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6 
Serata literară „Porni 
Luceafărul”, ediţia XXVIII 

Aniversarea a 166 de ani de la 
naşterea marelui poet Mihai 
Eminescu 

Program literar artistic / masă 
rotundă / expoziţii de carte / afişe 
şi materiale informative /  

200   0 ianuarie   

7 Ziua Culturii Naţionale 
Aniversarea Zilei Culturii 
Naționale: 15 ianuarie 

Program literar artistic în aer liber, 
la statuia poetului Mihai Eminescu. 
Manifestări organizate în 
parteneriat cu Consiliul Județean, 
Primăria Municipiului, 
Inspectoratul Școlar Județean și 
alte instituții 

1.000   0 ianuarie   

8 Ziua Unirii 
Aniversarea Unirii Moldovei cu 
Țara Românească - 1859 

Concurs interactiv pe teme istorice 
/ expoziţie de carte / afişe şi 
materiale informative 

150   0 ianuarie   

9 
Titanii literaturii universale:            
Romain Rolland                              
(1866-1944) 

Aniversarea, la 29 ianuarie, a 
150 de ani de la naşterea lui 
Romain Rolland, scriitor 
francez, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură (1915) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 ianuarie   

10 
Începuturile cinematografiei:                  
Buster Keaton                           
(1895-1966) 

 Comemorarea, la 1 februarie, 
a 50 de ani de la moartea lui 
Buster Keaton, actor şi regizor 
de filme american 

Materiale informative, portret al 
actorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii), 
proiecție de film 

0   50 februarie   

11 
Sub semnul genialității:        
Gabriel Ţepelea                         
(1916-2012) 

Aniversarea, la 6 februarie, a 
100 de ani de la naşterea lui 
Gabriel Ţepelea, filolog, 
profesor, om de cultură şi 
politician, membru de onoare 
al Academiei Române 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 februarie   

12 
Erudismul contemporan:     
Cornel Mihai Ionescu              
(1941-2012) 

Aniversarea, la 11 februarie, a 
75 de ani de la naşterea lui 
Cornel Mihai Ionescu, 
profesor, eseist şi traducător; a 
coordonat colecţia de filozofie 
contemporană, Mentor, a 
Editurii Univers Enciclopedic 
(din 1996) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 februarie   
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13 
Istoricul desăvârșit:          
Teodor V. Păcățian                  
(1852-1941) 

Comemorarea, la 11 februarie, 
a 75 de ani de la moartea lui 
Teodor V. Păcățian, istoric, 
publicist, scriitor, cărturar; a 
trăit în Târnăveni (1920-1924) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 februarie   

14 
American Gothic:               
Grant Wood                              
(1891-1942) 

Aniversarea, la 13  februarie, a 
125 de ani de la naşterea lui 
Grant Wood, pictor american, 
cunoscut mai ales datorită 
faimoasei lucrări American 
Gothic, o imagine emblematică 
a secolului XX 

Expoziție de pictură / reproduceri 
după operele pictorului și 
materiale informative; portret al 
pictorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii) 

0   50 februarie   

15 Valentine’s Day - 14 februarie  
Cunoașterea semnificației zilei 
-Valentine’s Day - în cultura 
americană 

Activităţi interactive, expoziţie de 
carte și materiale informative; 
spectacol în colaborare cu școli și 
licee din Tîrgu Mureș 

0   500 februarie   

16 
Sub semnul muzicii:              
Egizio Massini                             
(1894-1966) 

Comemorarea, la 18 februarie, 
a 50 de ani de la moartea lui 
Egizio Massini, dirijor, unul 
dintre membrii fondatori ai 
Operei Române; a dirijat primul 
spectacol al Operei Naţionale 
din Bucureşti (9 ianuarie 1954) 

Afișe și materiale informative; 
portret al dirijorului în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); audiții muzicale 

50   0 februarie 
 

17 Presidents’ Day - 20 februarie 
Cunoașterea semnificației Zilei 
Președintelui în cultura 
americană 

Activităţi interactive, expoziţie de 
carte / materiale informative 

0   200 februarie   

18 
Ziua Internaţională a Limbii 
Materne - 21 februarie 

Cunoaşterea importanţei şi a 
simbolisticii Zilei 
Internaţionale a Limbii 
Materne din calendarul 
UNESCO  

Concurs cu participarea elevilor de 
la licee din judeţ / materiale 
informative / afişe, pliante 

200   0 februarie   

19 Tradiţii americane 
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei 
Mondiale a Cercetăşiei - 22 
februarie 

Materiale informative, activităţi 
interactive cu elevi 

0   300 februarie   

20 
Impresionismul francez:    
Pierre-Auguste Renoir            
(1841-1919) 

Aniversarea, la 25 februarie, a 
175 de ani de la naşterea lui 
Pierre-Auguste Renoir, pictor 
impresionist francez 

Expoziție de pictură / reproduceri 
după operele pictorului și 
materiale informative; portret al 
pictorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii) 

50   0 februarie   
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21 
Titanii literaturii universale: 
Henry James                           
(1843-1916) 

Comemorarea, la 28 februarie, 
a 100 de ani de la moartea lui 
Henry James, romancier, critic 
literar, dramaturg şi prozator 
american 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

0   50 februarie   

22 Ziua mărţişorului - 1 Martie 
Cunoaşterea semnificaţiei şi a 
tradiţiilor specifice Zilei de 1 
Martie 

Materiale informative / cerc de 
lucru / activităţi interactive în 
colaborare cu Palatul Copiilor 

200   0 martie   

23 
„Consacrare și destin:”          
Aurel Filimon                              
(1891-1946) 

Aniversarea, la 6 martie, a 125 
de ani de la naşterea lui Aurel 
Filimon, etnograf, folclorist, 
arheolog, colecţionar, 
muzeograf, bibliolog; stabilit în 
1918 la Tîrgu Mureş, înfiinţează 
muzeul arhelogic şi etnografic; 
bibliotecar (1922-1936) şi 
director (1936-1940) la 
Biblioteca Orăşenească din 
Tîrgu Mureş 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); masă rotundă cu 
specialiști locali; documentar 
dedicat lui Aurel Filimon 

1.000   0 martie   

24 „De ziua Mamei…” - 8 Martie 
Aniversarea Zilei 
Internaţionale a Femeii 

Expoziţie de carte / program 
cultural-artistic 

500   0 martie   

25 
Sub semnul enciclopedismului: 
Gaál Gábor                                
(1891-1954) 

Aniversarea, la 8 martie, a 125 
de ani de naşterea lui Gaál 
Gábor, profesor, publicist, 
estetician, critic literar 
maghiar, membru al Academiei 
Române (1948); a condus 
revistele Korunk (1926-1940) şi 
Utunk (1946-1954) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 martie   

26 
Portrete mureșene:          
Eduard Costin                          
(1916-2010) 

Aniversarea, la 14 martie, a 
100 de ani de la naşterea lui 
Eduard Costin, sculptor, 
modelator în lut, turnare în 
bronz, profesor de desen şi 
sculptură, poet, veteran de 
război 

Expoziție de pictură / reproduceri 
după operele realizate și materiale 
informative; portret în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50   0 martie   
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27 
File de diplomație:                 
Nicolae Titulescu                        
(1882-1941) 

Comemorarea, la 17 martie, a 
75 de ani de la moartea lui 
Nicolae Titulescu, diplomat, 
jurist, profesor şi om politic 
român; membru titular al 
Academiei Române (1935) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al 
diplomatului în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50   0 martie   

28 
Ziua Mondială a Francofoniei      
- 20 martie 

Marcarea Zilei Mondiale a 
Francofoniei 

Activităţi cultural-educative, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Mureș, profesori de 
specialitate 

50   0 martie 
 

29 
Ziua Internaţională a Poeziei      
- 21 martie 

Marcarea Zilei Internaţionale a 
Poeziei 

Activităţi cultural-educative, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Mureș, profesori de 
specialitate 

50   0 martie 
 

30 
Pagini de culoare:                   
Ipó László                           
(1911-1991) 

Comemorarea, la 22 martie, a 
25 de ani de la moartea lui Ipó 
László, pictor, membru UAPR 
din 1954, cu expoziţii personale 
şi de grup, prezent la saloanele 
judeţene 

Expoziție de pictură / reproduceri 
după operele pictorului și 
materiale informative; portret al 
pictorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii) 

50   0 martie 
 

31 „Planeta, încotro?...” 

Cunoaşterea importanţei 
Zilelor Mondiale a Apei (22 
martie) şi a Meteorologiei (23 
martie) 

Materiale informative, afişe, 
concurs interactiv cu elevi din 
municipiu, în colaborare cu 
Administraţia Bazinală a Apelor 
Mureş 

200   0 martie   

32 
Ziua Poliției Române                    
- 25 martie 

Conștientizarea rolului poliției 
în comunitate 

Activităţi cultural-educative, în 
parteneriat cu Inspectoratul 
Județean de Poliție Mureș și Poliția 
Locală 

400   0 martie   

33 
Ziua Mondială a Teatrului               
- 27 martie 

Sărbătorirea Zilei Mondiale a 
Teatrului 

Activităţi cultural-educative, în 
parteneriat cu Teatrul Naţional şi 
Teatrul Ariel, cu specialiști în 
domeniu 

400   0 martie   
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34 
Începuturile presei românești:    
ziarul Albina  

Aniversarea, la 27 martie, a 
150 de ani de la apariția 
primului număr al ziarului 
Albina, periodic politic şi 
literar care a apărut de două şi 
trei ori pe săptămână între 27 
mart. 1866 şi 31 dec. 1876 la 
Viena, apoi la Pesta, 
adresându-se românilor de 
pretutindeni 

Expoziție cu periodice vechi din 
colecțiile Bibliotecii; materiale 
informative 

100   0 martie 
 

35 
Sub semnul feminismului 
englez: Virginia Woolf                          
(1882-1941)  

Comemorarea, la 28 martie, a 
75 de ani de la moartea 
scriitoarei Virginia Woolf, 
eseistă, editor de carte şi 
feministă engleză 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autoarei în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 martie   

36 
Din istoria literaturii române: 
Iosif Vulcan                              
(1841-1907) 

Aniversarea, la 31 martie, a 
175 de ani de la naşterea lui 
Iosif Vulcan, publicist şi scriitor 
român; fondatorul revistei 
Familia (1865), culegător de 
folclor 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 martie   

37 
Reuniunea culturală „Basarabie 
română” 

Consolidarea relaţiilor cultural-
ştiinţifice româno-moldovene 

Afişe /materiale informative / 
conferinţă cu participarea unor 
invitaţi din Republica Moldova 

1.000   0 martie   

38 Cartea pentru copii 
Sărbătorirea Zilei Mondiale a 
Cărţii pentru Copii - 2 aprilie 

Activități interactive cu elevii de 
nivel gimnazial din Tîrgu Mureș și 
județ 

200   0 aprilie   

39 
Pagini de literatură engleză: 
Graham Greene                           
(1904-1991) 

Comemorarea, la 3  aprilie, a 
25 de ani de la moartea lui 
Graham Greene, scriitor, 
dramaturg, critic literar englez 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 aprilie   

40 
File de Oscar:                            
Gregory Peck                            
(1916-2003) 

Aniversarea, la 5 aprilie, a 100 
de ani de la naşterea lui 
Gregory Peck, actor american; 
a luat Premiul Oscar în 1962 

Materiale informative, portret al 
actorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii), 
proiecție de film 

0   50 aprilie   
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41 „Școala Altfel” 
Atragerea elevilor spre 
bibliotecă 

Activități interactive cu elevii de 
nivel gimnazial din Tîrgu Mureș și 
județ 

500   0 aprilie   

42 
Ziua Mondială a Sănătăţii           
- 7 aprilie 

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei 
Mondiale a Sănătăţii  

Activităţi în parteneriat cu ONG-
uri, clase cu domeniul de 
specialitate medicină, studenţi de 
la UMF 

200   0 aprilie   

43 
Din istoria literaturii române: 
Tuliu Racotă                            
(1908-1991)  

Comemorarea, la 9 aprilie, a 25 
de ani de la moartea lui Tuliu 
Racotă, istoric literar, 
publicist, profesor emerit 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 aprilie 
 

44 
Ziua Internaţională a 
Monumentelor şi a Locurilor 
Istorice - 18 aprilie 

Înţelegerea semnificaţiei zilei 
şi valorificarea patrimoniului 
cultural local 

Expoziţii cu ilustraţii, fotografii, 
reproduceri, activităţi interactive 
în colaborare cu Muzeul Judeţean 
Mureş 

200   0 aprilie 
 

45 
Excelența în literatură: 
Charlotte Brontë                         
(1816-1855)  

Animersarea, la 21 aprilie, a 
200 de ani de la naşterea 
poetei şi romancierei engleze 
Charlotte Brontë, cunoscută 
pentru romanul Jane Eyre, unul 
dintre cele mai celebre romane 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autoarei în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 aprilie 
 

46 
Ziua Pământului                          
- 22 aprilie 

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei 
Pământului 

Afişe şi materiale informative în 
limbile română și maghiară, 
prezentare powerpoint privind 
necesitatea protejării mediului 
înconjurător, ateliere de informare 
și conștientizare în rândul elevilor, 
în colaborare cu ONG-uri de profil 

500   0 aprilie   

47 
Excelența la superlativ:           
Sir Yehudi Menuhin                  
(1916-1999) 

Aniversarea, la 22 aprilie, a 100 
de ani de la naşterea lui Sir 
Yehudi Menuhin, violonist şi 
dirijor american; a fost 
înnobilat în Marea Britanie cu 
titlul de Lord Menuhin of Stoke 
d’Abernon; a luat primele lecţii 
de vioară cu George Enescu, în 
1927, la vila Luminiş din Sinaia 

Afișe și materiale informative; 
portret al dirijorului în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); audiții muzicale 

0   50 aprilie   
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48 
Ziua Mondială a Cărţii şi a 
Dreptului de Autor - 23  aprilie 

Cunoașterea semnificației Zilei 
Mondiale a Cărţii şi a 
Dreptului de Autor (instituită 
de UNESCO în 1995) 

Materiale informative, activităţi 
interactive cu elevii 

200   0 aprilie   

49 
Săptămâna Naţională a 
Bibliotecilor 

Sărbătorirea Zilei 
Bibliotecarului (23 aprilie) 

Colocviu profesional cu 
bibliotecarii din județ, lansări de 
cărți, întâlniri cu autori 

2.500   0 aprilie   

50 
Excelența absolută:              
William Shakespeare               
(1564-1616) 

Comemorarea, la 23 aprilie, a 
400 de ani de la moartea lui 
William Shakespeare, 
dramaturg şi poet englez, cel 
mai mare scriitor de limbă 
engleză 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 aprilie   

51 

Editarea anuarului Libraria. 
Studii și cercetări de 
bibliologie, volum dublu XIII-XIV 
/ 2014-2015 

Continuarea editării anuarului, 
care reunește contribuții ale 
unor personalități de prestigiu 
din domeniul biblioteconomiei, 
români și străini, și care 
reprezintă o carte de vizită 
pentru Biblioteca Județeană 

Editarea anuarului Libraria, cu o 
apariție neîntreruptă în ultimii 11 
ani, care reprezintă un reper 
pentru bibliografia de specialitate 

4.000   0 aprilie   

52 
Ziua Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale 

Instituită în anul 2000 de către 
Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale (OMPI) 
pentru a sensibiliza publicul 
larg asupra rolului proprietăţii 
intelectuale în dezvoltarea 
economică, culturală şi socială 
a ţărilor lumii 

Campanii de informare asupra 
drepturilor de autor, în colaborare 
cu Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci din București (OSIM) 

200   0 aprilie 
 

53 
Ziua Naţională a Inimii în 
România - 1 mai 

Marcarea Zilei Naţionale a 
Inimii în România 

Expoziţie de carte şi materiale 
informative 

50   0 aprilie 
 

54 Carte şi presă târgumureşeană 

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei 
Mondiale a Libertăţii Presei şi 
familiarizarea cu mecanismele 
mass-media 

Activităţi dedicate Zilei Mondiale a 
Libertăţii Presei, cu participarea 
unor reprezentanţi ai mass-media 

100   0 mai 
 

55 
Bibliopublica: Conferința 
Națională a ANBPR 

Promovarea profesiei de 
bibliotecar și crearea cadrului 
adecvat discutării problemelor 
profesionale 

Organizarea Conferinței Asociației 
Naționale a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România 
în intervalul 5-7 mai 

40.000   10.000 mai 
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56 Ziua Europei - 9 mai 
Cunoaşterea semnificaţiei zilei 
de 9 mai - Ziua Europei 

Expoziţie de carte şi materiale 
informative, activităţi interactive 
cu elevi de gimnaziu / liceu din 
judeţ 

200   0 mai 
 

57 
Ziua Independenței de Stat a 
României - 9 mai 

Marcarea Zilei Independenței 
de Stat a României (1877) 

Expoziţie de carte şi materiale 
informative, activităţi interactive 
cu elevi de gimnaziu / liceu din 
judeţ 

200   0 mai 
 

58 Nursey Day - 12 mai 

Ziua Internaţională a 
Asistentelor Medicale (Nursey 
Day), aniversarea zilei de 
naştere a fondatoarei profesiei, 
Florence Nightingale 

Materiale informative, pliante, 
activităţi interactive cu implicarea 
cadrelor medicale 

0   200 mai 
 

59 
Ziua Internaţională a Familiei - 
15  mai 

Cunoașterea semnificației Zilei 
Internaționale a Familiei 

Expoziţie de carte şi materiale 
informative, activităţi interactive 
cu elevi de gimnaziu / liceu și 
ONG-uri de profil 

200   0 mai 
 

60 
Din istoria cinematografiei 
românești: Vistrian Roman     
(1941-1994) 

Aniversarea, la 15  mai, a 75 de 
ani de la naşterea lui Vistrian 
Roman, actor de teatru şi film 

Materiale informative, portret al 
actorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii), 
proiecție de film 

50   0 mai 
 

61 
Titanii literaturii universale: 
Mihail Bulgakov                           
(1891-1940) 

Aniversarea, la 15 mai, a 125 
de ani de la naşterea lui Mihail 
Bulgakov, romancier şi 
dramaturg sovietic de origine 
ucraineană, autorul romanului 
Maestrul şi Margareta, care l-a 
făcut celebru 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 mai 
 

62 
Ziua Mondială a Diversităţii 
Culturale pentru Dialog şi 
Dezvoltare - 19 mai 

Marcarea Zilei Mondiale 
pentru Diversitate Culturală, 
pentru Dialog şi Dezvoltare  

Afişe şi materiale informative, 
activităţi interactive cu elevi 

200   0 mai 
 

63 
Părintele dezvoltării personale: 
Charles F. Haanel                     
(1866-1949) 

Aniversarea, la 22 mai, a 150 
de ani de la naşterea lui 
Charles F. Haanel, autor 
american al curentului New 
Thought, considerat „părintele 
dezvoltării personale” 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii); activități interactive 
cu specialiști în domeniu 

0   200 mai 
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64 
Ziua provocărilor: Ziua 
Mondială a Sportului 

„Chalenge Day” - „Ziua 
Provocării,” cel mai important 
eveniment anual mondial în 
domeniul „sportului pentru toţi 

Afişe şi materiale informative, 
activităţi interactive cu elevi 

0   200 
A treia 

sâmbătă a 
lunii mai  

65 
Ziua Mondială fără Tutun - 24 
mai 

Marcarea Zilei Mondiale fără 
Tutun 

Afişe şi materiale informative, 
activităţi interactive cu elevi 

100   0 mai 
 

66 
Umorul la români:               
Vintilă Corbul                              
(1916-2008) 

Aniversarea, la 26 mai, a 100 de 
ani de la naşterea lui Vintilă 
Corbul, romancier, scenarist de 
filme: Nea Mărin Miliardar (1979), 
cel mai vizionat film românesc 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii); proiecție de film 

50   0 mai 
 

67 Memorial Day - 28 Mai  Comemorarea eroilor americani 

Expoziție de fotografii și cărți 
referitoare la istoria Statelor Unite 
ale Americii, activități interactive 
cu elevi de gimnaziu și liceu 

0   200 mai 
 

68 
Bibliotecar pentru o zi - 1 iunie 
- Ziua Internațională a Copilului 

Marcarea Zilei Internaţionale a 
Copiilor 

Concursuri de cultură generală cu 
participarea unor elevi de 
gimnaziu, expoziţii de carte, 
materiale informative 

400   0 iunie 
 

69 
Sub semnul științei  mureșene: 
Erasmus Julius Nyárády            
(1881-1966) 

Comemorarea, la 10 iunie, a 50 
de ani de la moartea lui 
Erasmus Julius Nyárády, 
botanist maghiar, membru 
titular al Academiei Române 
(1948), membru corespondent 
al Academiei de Ştiinţe din 
România (din 1935); bogată 
activitate ştiinţifică, a publicat 
în reviste de ştiinţele naturii şi 
botanică; distins cu numeroase 
ordine, medalii şi diplome 
româneşti şi străine 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 iunie 
 

70 
Ziua Mondială a Donatorului de 
Sânge - 14 iunie 

Marcarea Zilei Mondiale a 
Donatorului de Sânge  

Afişe şi materiale informative, 
activităţi interactive cu elevi; 
campanie de promovare a ideii de 
a deceni donator, în parteneriat cu 
instituțiile de profil 

100   0 iunie 
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71 Flag Day - 14 iunie  
Cunoașterea simbolisticii 
însemnelor oficiale americane 

Expoziție de cărți, materiale 
informative 

0   200 iunie 
 

72 
File de istorie:                    
Borsos  Tamás                                      
(1566-1634) 

Aniversarea, la 14  iunie, a 450 
de ani de la naşterea lui Borsos 
Tamás, cronicar, diplomat, 
jude şi sfetnic în oraşul natal 
(1599-1613); sol princiar şi 
reprezentant permanent la 
Poarta Otomană 

Portret al cronicarului în mediul 
on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); materiale informative 

50   0 iunie 
 

73 
Şezătoarea literară Eminesciana 
- ediţia XXIX 

Comemorarea a 127 de ani de 
la moartea marelui poet Mihai 
Eminescu 

Concursuri pe teme de 
eminescologie cu participarea unor 
elevi de gimnaziu, acţiuni 
interactive, expoziţii de carte, 
materiale informative, invitarea 
unor specialişti în domeniu 

300   0 iunie 
 

74 Father’s Day - 17 Iunie 
Marcarea Zilei Tatălui în 
cultura americană 

Activități interactive cu 
participarea copiilor și a părinților, 
în special a taților 

0   200 iunie 
 

75 Ziua Aviației Militare - 17 iunie 

Marcarea Zilei Aviației Militare 
(Aurel Vlaicu a realizat o 
premieră, zburând cu un aparat 
proiectat şi construit de el - 17 
iunie) 

Expoziție de cărți, materiale 
informative 

50   0 iunie 
 

76 
Știința arhivelor:                   
Liviu Moldovan                            
(1908-1991) 

Comemorarea, la 17  iunie, a 
25 de ani de la moartea lui 
Liviu Moldovan, profesor, 
statistician, arhivist, 
traducător; unul dintre 
întemeietorii Arhivelor Statului 
Mureş (1952) 

Portret al arhivistului în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); materiale informative 
în colaborare cu Arhivele Statului 
Mureș 

50   0 iunie 
 

77 
Portret de cronicar:            
Mihail Kogălniceanu                  
(1817-1891) 

Comemorarea, la 20  iunie, a 
125 de ani de la moartea lui 
Mihail Kogălniceanu, om 
politic, diplomat, avocat, 
istoric, publicist, critic literar; 
unul dintre cei mai influenţi 
intelectuali români ai 
generaţiei sale 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al istoricului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 iunie 
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78 Sub semnul muzicii 
Marcarea Zilei Europene a 
Muzicii - 21 iunie 

Concerte din toate genurile 
muzicale, în parteneriat cu școlile 
și instituțiile de profil din Tîrgu 
Mureș 

1.000   0 iunie 
 

79 
Ziua umorului maghiar - 25 
iunie  

Aniversarea zilei de naștere a 
umoristului Karinthy Frigyes 

Materiale informative, expoziții de 
carte 

50   0 iunie 
 

80 Sub semnul istoriei 
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei 
Drapelului Naţional - 26 iunie 

Afişe şi materiale informative 50   0 iunie 
 

81 NU! Drogurilor – DA! Vieţii 

Marcarea Zilei Internaționale 
împotriva Consumului şi a 
Traficului ilicit de Droguri, 
instituită de ONU în 1987 
pentru a spori eforturile şi 
cooperarea în vederea creării 
unei societăţi în care să nu 
existe consum de droguri 

Acţiuni de combatere a consumului 
de droguri, în colaborare cu Liga 
Antidrog din Tîrgu Mureş 

300   0 iunie 
 

82 
 Lumini și umbre:                
Ştefan Luchian                                   
(1868-1916) 

Comemorarea, la 28  iunie, a 
100 de ani de la moartea lui 
Ştefan Luchian, pictor român 

Expoziție de pictură / reproduceri 
după operele pictorului și 
materiale informative; portret al 
pictorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii) 

50   0 iunie 
 

83 
Necunoscutul:                    
Nostradamus                           
(1503-1566) 

Comemorarea, la 2 iulie, a 450 
de ani de la moartea lui 
Nostradamus, medic, 
farmacist, astrolog francez 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al astrologului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 iulie 
 

84 Independence Day 
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei 
Independenţei Statelor Unite 
ale Americii 

Activităţi interactive, expoziţii de 
carte, vizionare de filme 
documentare, DVC-uri 

0   200 iulie 
 

85 
Schiță de portret:                 
George de Hevesy                      
(1885-1966) 

Comemorarea, la 5 iulie, a 50 
de ani de la moartea lui 
George de Hevesy, chimist 
maghiar, laureat al Premiului 
Nobel pentru Chimie (1943) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al chimistului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 iulie 
 

86 
Filosofia Zen:                            
Suzuki Daisetz                        
(1870-1966) 

Comemorarea, la 9 iulie, a 50 
de ani de la moartea lui Suzuki 
Daisetz, învăţat al şcolii 
Rinzai, a popularizat filosofia 
Zen în occident 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al învățatului 
asiatic în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 iulie 
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87 
Sub semnul medicinei:                 
Iuliu Moldovan                         
(1882-1966) 

Comemorarea, la 19 iulie, a 50 
de ani de la moartea lui Iuliu 
Moldovan, medic, profesor 
universitar, secretar general al 
Resortului Ocrotirii Sociale în 
Consiliul Dirigent al Transilvaniei 
(1918-1920); a iniţiat Legea 
sanitară din 1930; a publicat 
numeroase lucrări pe teme de 
igienă, microbiologie, biopolitică 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al medicului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 iulie 
 

88 
Sub semnul științelor medicale: 
Száva János                                
(1916-2001) 

Comemorarea, la 19 iulie, a 
100 de ani de la naşterea lui 
Száva János, medic chirurg 
ortoped, profesor universitar; a 
înfiinţat şi organizat Clinica de 
Ortopedie-Traumatologie-
Chirurgie Infantilă şi Clinica de 
Ortopedie; a publicat peste 120 
de lucrări în reviste de 
specialitate 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al omului de 
știință în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 iulie 
 

89 
Știința la apel:                           
HIints Elek                                       
(1893-1966) 

Comemorarea, la 21 iulie, a 50 
de ani de la moartea lui Hints 
Elek, medic; a publicat multe 
studii de ginecologie, istoria 
medicinii şi istoria bolilor celor 
doi Bolyai 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al medicului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 iulie 
 

90 
Din culisele cinematografiei: 
Montgomery Clift                            
(1920-1966) 

Comemorarea, la 23 iulie, a 50 
de ani de la moartea lui 
Montgomery Clift, actor 
american de film 

Materiale informative, portret al 
actorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii), 
proiecție de film 

0   50 iulie 
 

91 
File de folclor:                                 
Ion Mușlea                                       
(1899-1966) 

Comemorarea, la 24 iulie, a 50 
de ani de la moartea lui Ion 
Mușlea, doctor în etnografie şi 
folclor; conducător al Arhivei 
de Folclor a Academiei 
Române, colaborator la diverse 
publicaţii, promotor al 
cercetării ştiinţifice moderne a 
folclorului românesc 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al etnologului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 iulie 
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92 
 Superlative muzicale:               
Antonio Viivaldi                         
(1678-1741) 

Comemorarea, la 25 iulie, a 
275 de ani de la moartea lui 
Antonio Vivaldi, compozitor, 
profesor de vioară şi dirijor 
italian, reprezentant al 
barocului muzical veneţian 

Afișe și materiale informative; 
portret al compozitorului în mediul 
on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); audiții muzicale 

50   0 iulie 
 

93 
Știința la români:                        
Nicolae Coculescu                          
(1866-1952) 

Aniversarea, 28 iulie, a 150 de 
ani de la naşterea lui Nicolae 
Coculescu, astronom român, 
profesor, a înfiinţat 
Observatorul Astronomic din 
Bucureşti (1908) 

Materiale informative; portret al 
astronomului în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50   0 iulie 
 

94 Din istoria românilor 

Ziua Imnului Naţional al 
României, Deşteaptă-te 
Române! - simbol al unităţii 
Revoluţiei de la 1848 - 29  iulie 

Afişe, materiale informative 100   0 iulie 
 

95 
Ziua Șahului: Asztalos Lajos 
(1889-1956) 

Marcarea Zilei Mondiale a 
Șahului, instituită în 1966 la 
iniţiativa Federaţiei 
Internaţionale a Jocului de Şah 
(FIDE) și aniversarea a 125 de 
ani de la nașterea lui Asztalos 
Lajos, şahist maghiar, autor de 
manuale de şah 

Concurs de șah pentru diferite 
categorii de vârstă 

300   0 iulie 
 

96 
Sub semnul pasiunii:              
Zacharia C. Panțu                       
(1866-1934) 

Aniversarea, la 31 iulie, a 150 
de ani de la naşterea lui 
Zacharia C. Panțu, botanist, 
folclorist, profesor universitar, 
autorul primei sinteze de 
folclor etnobotanic din 
România; distins cu premiul 
Năsturel Herescu al Academiei 
Române (1907) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al etnologului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 iulie 
 

97 
Sub semnul excelenței: 
Rabindranath Tagore                  
(1861-1941) 

Comemorarea, la 7 august, a 75 
de ani de la moartea lui 
Rabindranath Tagore, scriitor 
şi filosof indian, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
Literatură (1913) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al scriitorului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 august 
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98 
Din nou despre literatură:         
Ion Ghica                                 
(1816-1897) 

Aniversarea, la 12 august, a 200 
de ani de la naşterea lui Ion 
Ghica, scriitor 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al scriitorului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 august 
 

99 
Futurismul italian:                
Umberto Boccioni                      
(1882-1916) 

Comemorarea, la 16 august, a 
100 de ani de la moartea lui 
Umberto Boccioni, pictor şi 
sculptor italian, exponent al 
futurismului în Italia 

Expoziție de pictură / reproduceri 
după operele realizate și materiale 
informative; portret în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50   0 august 
 

100 
 Din lumea academicienilor:                  
Eugen Jebeleanu                       
(1911-1991) 

Comemorarea, la 21 august, a 
25 de ani de la moartea lui 
Eugen Jebeleanu, poet, 
publicist, traducător; membru 
titular al Academiei Române 
(1974) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al scriitorului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 august 
 

101 
 Sub semnul istoriografiei:     
PáL Jakó Zsigmond                    
(1916-2008) 

Aniversarea, la 2 septembrie, a 
100 de ani de la naşterea lui 
Pál Jakó Zsigmond, istoric, 
profesor şi arhivar maghiar, 
membru de onoare al 
Academiei Române (1966); unul 
dintre cei mai de seamă 
reprezentanţi ai istoriografiei 
maghiare din România şi 
Ungaria 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al istoricului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 septembrie 
 

102 
Sunetul muzicii:                             
Alex North                                      
(1910-1991) 

Comemorarea, la 8 septembrie, 
a 25 de ani de la moartea lui 
Alex North, compozitor 
american de muzică de film 

Materiale informative, portret al 
compozitorului în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii), 
proiecție de film 

0   50 septembrie 
 

103 
Sub semnul enciclopedismului:  
Henri H. Stahl                                 
(1901-1991) 

Comemorarea, la 9 septembrie, 
a 25 de ani de la moartea lui 
Henri H. Stahl, antropolog 
cultural, etnograf, istoric 
social, memorialist, sociolog 
rural, reprezentant al Şcolii 
monografice 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 septembrie 
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104 
Din lumea științei:             
Bürger Dezső                                   
(1891-1944) 

Aniversarea, la 13 septembrie, 
a 125 de ani de la naşterea lui 
Bürger Dezső, chimist; a 
înfiinţat la Tîrgu Mureş un 
laborator de cercetare şi o 
revistă ştiinţifică Tudomány és 
Haladás (Ştiinţă şi progres); a 
publicat peste 200 de studii şi 
articole în presa vremii 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al chimistului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 septembrie 
 

105 
Zilele Europene ale 
Patrimoniului - 18 septembrie 

Cunoaşterea şi promovarea 
valorilor patrimoniului naţional 
şi european 

Acţiuni culturale în funcţie de 
tema aleasă la nivel european, în 
colaborare cu alte instituţii de 
cultură din judeţ 

200     septembrie 
 

106 
Excelența la superlativ:         
George Coșbuc                               
(1866-1918) 

Aniversarea, la 20 septembrie, 
a 150 de ani de la naşterea lui 
George Coșbuc, poet, 
traducător, jurnalist, critic 
literar, culegător de folclor, 
membru titular al Academiei 
Române (1916) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 septembrie 
 

107 
„Omul invizibil”:                 
Herbert George Wells                         
(1866-1946) 

Aniversarea, la 21  septembrie, 
a 150 de ani de la naşterea lui 
Herbert George Wells, 
romancier englez, profesor, 
istoric, jurnalist, eseist, unul 
dintre părinţii genului Science 
Fiction 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 septembrie 
 

108 
Ziua Dramaturgiei Maghiare - 21 
septembrie 

Aprecierea şi promovarea 
valorilor dramaturgiei maghiare 

Acţiuni culturale, interactive 
dedicate comunităţii 

200   0 septembrie 
 

109 
Ziua Internaţională Alzheimer    
- 21 septembrie 

Marcarea Zilei Internaționale 
Alzheimer 

Acţiuni de conștientizare a 
pericolului reprezentat de această 
afecțiune, în parteneriat cu 
instituții de profil 

100   0 septembrie 
 

110 
Sub semnul inventicii:      
Michael Faraday                       
(1791-1867) 

Aniversarea, la 22  septembrie, 
a 225 de ani de la naşterea lui 
Michael Faraday, fizician şi 
chimist englez; a descoperit 
inducţia electromagnetică 
(1831) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al omului de 
știință în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 septembrie 
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111 
Ziua Mondială a Inimii                  
- 24 septembrie 

Marcarea Zilei Mondiale a 
Inimii 

Acțiuni interactive pentru 
comunitate, în parteneriat cu 
instituții de profil 

100   0 septembrie 
 

112 
Unitate prin diversitate 
lingvistică 

Ziua Europeană a Limbilor - 
celebrează diversitatea 
lingvistică - 26  septembrie 

Acţiuni culturale, interactive 
dedicate comunităţii 

100   0 septembrie 
 

113 
Medicina modernă:              
Szabó Pál                                    
(1924-1991) 

Comemorarea, la 27  
septembrie, a 25 de ani de la 
moartea lui Szabó Pál, medic, 
doctor în ştiinţe medicale; 
iniţiatorul şi membru fondator 
al policlinicii CARIT-SAN, prima 
instituţie medicală privată din 
Târgu-Mureş după dec. 1989 

Acțiuni interactive pentru 
comunitate, în parteneriat cu 
instituții de profil 

50   0 septembrie 
 

114 
Suprarealismul francez:             
André Breton                           
(1896-1966) 

Comemorarea, la 28  
septembrie, a 50 de ani de la 
moartea lui André Breton, 
poet, eseist, editor şi critic 
francez; unul dintre fondatorii 
curentului suprarealism 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al scriitorului 
de știință în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii) 

50   0 septembrie 
 

115 
 În căutarea iluziei:                
Herman Melville                        
(1819-1891) 

Comemorarea, la 28  
septembrie, a 125 de ani de la 
moartea lui Herman Melville, 
scriitor, eseist american; 
romanul Moby Dick l-a făcut 
celebru 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al scriitorului 
de știință în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii); 
proiecția filmului Moby Dick 

0   50 septembrie 
 

116 
Ziua Mondială a Ocrotirii 
Animalelor - 1 octombrie 

Sărbătorirea Zilei Mondiale a 
Ocrotirii Animalelor 

Acțiuni interactive pentru 
comunitate, în parteneriat cu 
instituții de profil 

50   0 octombrie 
 

117 
Cursa pentru viaţă lungă - 
ediţia a XII-a 

Marcarea zilei de 1 octombrie 
- Ziua Internaţională a 
Persoanelor în Vârstă 

Mese rotunde pe teme de interes 
general pentru persoanele în etate 
/ expoziţie de carte / materiale 
informative, afişe 

200     octombrie 
 

118 Iniţiativa Mondială de Iluminare 
Conştientizarea pericolului 
reprezentat de cancerul la sân 

Activităţi interactive, în sprijinul 
celor care au avut de suferit de pe 
urma aceste afecţiuni 

400   0 octombrie 
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119 
Armonii muzicale:                    
Zsizsmann Rezső                               
(1885-1941) 

Comemorarea, la 7 octombrie, 
a 75 de ani de la moartea lui 
Zsizsmann Rezső, profesor de 
pian, cor, orgă, armonie, 
compoziţie la Conservatorul 
Orăşenesc din Tîrgu Mureş 

Materiale informative; portret al 
muzicianului în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii); 
audiții muzicale 

50   0 octombrie 
 

120 
Culoare:                                         
Erica Alecu                                  
(1941-2008) 

Aniversarea, la 11  octombrie, 
a 75 de ani de la naşterea 
profesoarei Erica Alecu, artist 
plastic, membră A.A.P.M. 
(1991); lucrări publicate, peste 
20 de expoziţii personale şi 50 
expoziţii de grup şi colective 

Expoziție de pictură / reproduceri 
după operele artistei și materiale 
informative; portret al artistei în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 octombrie 
 

121 
Ziua Internaţională a 
Nevăzătorilor (Ziua Bastonului 
Alb) - 11 octombrie 

Marcarea Zilei Internaţionale a 
Nevăzătorilor (Ziua Bastonului 
Alb) 

Acțiuni interactive pentru 
comunitate, în parteneriat cu 
instituții de profil 

100   0 octombrie 
 

122 
Lumini și umbre:                         
Szécsi András                                    
(1934-1991) 

Comemorarea, la 20 octombrie, 
a 25 de ani de la moartea lui 
Széci András, pictor, membru 
al Uniunii Artiştilor Plastici 
Mureş 

Expoziție de pictură / reproduceri 
după operele pictorului și 
materiale informative; portret al 
pictorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii) 

50   0 octombrie 
 

123 

 Din istoria criticii literare: 
Perpesicius - Dumitru S. 
Panaitescu                                        
(1891-1970) 

Aniversarea, la 21 octombrie, a 
125 de ani de la naşterea lui 
Perpessicius - Dumitru S. 
Panaitescu, istoric şi critic 
literar, folclor, eseist şi poet, 
cercetător şi editor al operei 
eminesciene; membru titular al 
Academiei Române 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 octombrie 
 

124 
Ziua Internaţională a 
Internetului - 29 octombrie  

Marcarea Zilei Internaționale a 
Internetului 

Acțiuni interactive pentru 
comunitate, în parteneriat cu 
instituții de profil; cursuri de 
inițiere în utilizarea calculatorului 

50   0 octombrie 
 

125 Halloween Cunoaşterea semnificaţiei zilei 
Activităţi interactive, carnaval, 
vizionare de filme 

0   400 octombrie 
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126 
Ziua Mondială de Comemorare a 
Victimelor Accidentelor Rutiere 

Conștientizarea pericolului 
reprezentat de imprudența la 
volan. Ziua Mondială de 
Comemorare a Victimelor 
Accidentelor Rutiere a fost 
instituită de ONU în 2005, prin 
Rezoluţia 60/5, pentru a 
conştientiza impactul 
accidentelor rutiere şi necesitatea 
unor măsuri de prevenire a lor 

Activități interactive cu elevi, în 
colaborare cu Inspectoratul 
Județean de Poliție Mureș, Brigada 
Rutieră 

300   0 

A treia 
duminică a 

lunii 
octombrie 

 

127 
Hronicarul românilor:              
Gheorghe Şiincai                      
(1754-1816) 

Comemorarea, la 2 noiembrie, 
a 200 de ani de la moartea lui 
Gheorghe Şincai, istoric, 
filolog, pedagog şi teolog 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al istoricului 
în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

128 
File de folclor:                                
Ősz János                                   
(1863-1941) 

Comemorarea, la 4 noiembrie, 
a 75 de ani de la moartea lui 
Ősz János, profesor maghiar, 
culegător de basme populare 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

129 
Sun semnul „lupin”:                   
Maurice Leblanc                       
(1864-1941) 

Comemorarea, la 6 noiembrie, 
a 75 de ani de la moartea lui 
Maurice Leblanc, scriitor 
francez, autor de romane 
poliţiste, creatorul personajului 
Arsène Lupin 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

130 
Schiță de portret:               
Naftali Zoltán                             
(1917-1991) 

Comemorarea, la 8 noiembrie, 
a 25 de ani de la moartea lui 
Naftali Zoltán, medic, 
specialist în chirurgie 
pulmonară; a publicat peste 
200 lucrări ştiinţifice 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

131 
 Din literatura germană:              
Peter Ulrich Weiss                             
(1916-1982)  

Aniversarea, la 8 noiembrie, a 
100 de ani de la naşterea lui 
Peter Ulrich Weiss, scriitor, 
dramaturg german 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

132 
Din cinematografia franceză: 
Yves Montand                           
(1921-1991) 

Comemorarea, la 9 noiembrie, 
a 25 de ani de la moartea lui 
Yves Montand, cântăreţ şi 
actor francez de origine 
italiană 

Materiale informative; portret al 
actorului în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii); 
proiecție de film 

50   0 noiembrie 
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133 
 Precursor al simbolismului: 
Arthur Rimbaud                            
(1854-1891) 

Comemorarea, la 10 noiembrie, 
a 125 de ani de la moartea lui 
Arthur Rimbaud, poet francez, 
precursor al simbolismului 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

134 
File de literatură maghiară: 
Katona József                                 
(1791-1830) 

Aniversarea, la 11 noiembrie, a 225 
de ani de la naşterea lui Katona 
József, scriitor maghiar, tragedia 
Bánk bán fiind considerată cea mai 
reprezentativă dramă istorică a 
Ungariei 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

135 
Ziua Mondială a Diabetului          
-  12 noiembrie 

Marcarea Zilei Mondiale a 
Diabetului 

Acţiuni de conștientizare a pericolului 
reprezentat de această afecțiune, în 
parteneriat cu instituții de profil 

100   0 noiembrie 
 

136 
„Cireșarul” Constantin Chiriță      
(1925-1991) 

Comemorarea, la 14 noiembrie, 
a 25 de ani de la moartea lui 
Constantin Chiriță, scriitor, 
romancier, eseist, scenarist; 
autorul romanului pentru 
tineret Cireşarii 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

137 
Sub semnul matematicii: 
Gottfried Wilhelm von Leibnitz   
(1646-1716) 

Comemorarea, la 14 noiembrie, 
a 300 de ani de la moartea lui 
Gottfried Wilhelm von 
Leibnitz, filosof şi 
matematician german, unul 
dintre întemeietorii 
iluminismului german şi a 
analizei matematice moderne 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

138 
Romanul istoric:                        
Henryk Sienkievicz                    
(1846 -1916) 

Comemorarea, la 15 noiembrie, 
a 100 de ani de la moartea lui 
Henryk Sienkievicz, romancier 
şi nuvelist polonez, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
Literatură (1905) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 noiembrie 
 

139 
Philobiblon mureşean: Zilele 
Bibliotecii Judeţene Mureş 

Acţiuni cultural-educative, 
desfăşurate pe durata unei 
săptămâni, pentru a sublinia 
importanţa bibliotecii în cadrul 
comunităţii 

Colocviu profesional cu 
participarea bibliotecarilor din 
judeţ, lansări de carte, întâlniri cu 
scriitori, spectacole-lectură, 
concursuri interactive, materiale 
informative, afişe, pliante 

3.000   0 noiembrie 
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140 

„Colț Alb”:                                      
Jack London (pseudonimul 
literar al lui John Griffith 
Chaney) (1876-1916) 

Comemorarea, la 22 noiembrie, 
a 100 de ani de la moartea lui 
Jack London (pseudonimul 
literar al lui John Griffith 
Chaney), scriitor şi jurnalist 
american 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

0   50 noiembrie 
 

141 
Editarea Catalogului cu 
dedicații din colecțiile 
Bibliotecii Județene Mureș 

Valorificarea fondului 
documentar al Bibliotecii 
Județene Mureș, care păstrează 
fragmente ale memoriei locale 
și naționale 

Evidențierea personalităților 
românești și străine care au vizitat 
Biblioteca Județeană Mureș în cei 
100 de ani de activitate 

4.500   0 noiembrie 
 

142 Târgul Internațional de Carte 
Prezentarea activității 
editoriale a Bibliotecii 
Județene 

Participarea Bibliotecii Județene la 
organizarea și desfășurarea 
târgului 

2.000   0 noiembrie 
 

143 Thanksgiving Day 
Cunoaşterea semnificaţiei zilei 
în cultura americană 

Activităţi interactive, carnaval, 
scenete de teatru 

0   200 noiembrie 
 

144 Ziua Națională a României 
1 DECEMBRIE - ZIUA 
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

Activități interactive / materiale 
informative / expoziții  

500   0 decembrie 
 

145 
Muzica prin excelență:  
Wolfgang Amadeus Mozart            
(1756-1791) 

Comemorarea, la 5 decembrie, 
a 225 de ani de la moartea lui 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
compozitor austriac cu un 
număr foarte mare de opere 
muzicale  

Afișe și materiale informative; 
portret al compozitorului în mediul 
on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); audiții muzicale 

50   0 decembrie 
 

146 
Ziua Constituţiei Române            
- 8 decembrie 

Marcarea Zilei Constituţiei 
Române 

Activități interactive / materiale 
informative / expoziții  

50   0 decembrie 
 

147 
Ziua Internaţională a 
Drepturilor Omului  - 10 
decembrie 

Cunoaşterea semnificaţiei zilei 
Materiale informative, 
parteneriate cu instituțiile de 
profil 

50   0 decembrie 
 

148 
File de literatură americană: 
Shirley Jackson                          
(1916-1965) 

Aniversarea, la 14 decembrie, a 
100 de ani de la naşterea 
scriitoarei americane Shirley 
Jackson 

Afișe și materiale informative; 
portret al scriitoarei în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

0   50 decembrie 
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149 
 Din lumea copilăriei:              
Walt Disney                               
(1901-1966) 

Comemorarea, la 15 
decembrie, a 50 de ani de la 
moartea lui Walt Disney, 
regizor, scenarist, producător 
de film, co-fondator al 
studioului The Walt Disney 
Company, câştigător de 22 de 
ori al Premiului Oscar 

Afișe și materiale informative; 
portret al regizorului în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); proiecții de desene 
animate pentru copii 

0   100 decembrie 
 

150 
Ziua Minorităților Naționale - 18 
decembrie 

Marcarea Zilei Minorităţilor 
Naţionale 

Expoziţie de carte şi materiale 
informative 

50   0 decembrie 
 

151 
 Din istoria filmului mut:       
Harry Beaumont                              
(1888-1966) 

Comemorarea, la 22 
decembrie, a 50 de ani de la 
moartea lui Harry Beaumont, 
regizor, actor, scenarist 
american cu mari succese în 
epoca filmului mut; a regizat 
primul film MGM vorbit, 
muzicalul The Broadway 
Melody (1929), care a câştigat 
Premiul Oscar pentru cel mai 
bun film 

Afișe și materiale informative; 
portret al regizorului în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); proiecții de filme 

0   50 decembrie 
 

152 
Tradiţii de sărbători la români 
şi alte popoare 

Încurajarea păstrării tradiţiilor 
sărbătorilor de iarnă 

Audiţii, învăţare de colinde, 
expoziţii de carte, recital de 
poveşti, serbare cu Moş Crăciun, 
obiceiuri, tradiții, primirea 
colindătorilor etc. 

1.000     decembrie 
 

153 
 Titanii literaturii universale:  
Henry Miller                                
(1891-1980) 

Aniversarea, la 26 decembrie, a 
125 de ani de la naşterea lui 
Henry Miller, scriitor american 

Afișe și materiale informative; 
portret al scriitorului în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

0   50 decembrie 
 

154 
Schiță de portret:                
Tamási Áron                                 
(1897-1966) 

Comemorarea a 50 de ani de la 
moartea lui Tamási Áron, 
scriitor maghiar 

Afișe și materiale informative; 
portret al scriitorului în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50   0 
în cursul 

anului  

155 
Jurnalismul la apel:               
Anka János                                    
(1883-1941) 

Comemorarea a 75 de ani de la 
moartea lui Anka János, 
scriitor, poet şi ziarist maghiar 
din Transilvania 

Afișe și materiale informative; 
portret al scriitorului în mediul on-
line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50   0 
în cursul 

anului  
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156 

Din istoria medicinei locale:    
250 de ani de la naşterea lui 
Szotyori József                    
(1766/1767-1833), 

Aniversarea a 250 de ani de la 
naşterea lui Szotyori József, 
medic în Tîrgu Mureș, 
fondatorul primului spital din 
oraş; a introdus pentru prima 
dată vaccinarea antivariolică în 
Transilvania; şi-a donat 
biblioteca personală Colegiului 
Reformat din Târgu-Mureş 

Afișe și materiale informative; 
portret al omului de știință în 
mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50   0 
în cursul 

anului  

157 

Începuturile tipografiei 
românești: 300 de ani de la 
moartea lui Antim Ivireanul  
(1660-1716)  

Comemorarea a 300 de ani de 
la moartea lui Antim Iireanul, 
cărturar, traducător, editor, 
tipograf, călugăr, episcop al 
Râmnicului (16 mart. 1705), 
desenator şi caligraf, a excelat 
în xilogravură; a contribuit la 
introducerea limbii române în 
biserică şi la promovarea ei 
prin scris; scrierile care 
încununează opera sa sunt 
predicile sau Didahiile 

Afișe și materiale informative; 
portret al cărturarului în mediul 
on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50   0 
în cursul 

anului  

158 
Sub semnul cronicarilor:        
325 de ani de la moartea lui 
Miron Costin (1633-1691) 

Comemorarea a 325 de ani de 
la moartea lui Miron Costin, 
cărturar, istoric şi scriitor, 
cronicar moldovean, unul 
dintre primii scriitori şi 
istoriografi din literatura 
română 

Afișe și materiale informative; 
portret al cărturarului în mediul 
on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50   0 
în cursul 

anului  

159 
„Şi eu fac parte din 
comunitate” 

Acţiuni cultural-educative 
desfăşurate la Penitenciarul 
Tîrgu-Mureş 

Ateliere de lucru, expoziții, 
vizionări de filme artistice și 
documentare, lecții deschise pe 
diverse tematici, concursuri de 
cultură generală, medalioane 
ştiinţifice, spectacole lectură etc. 

1.000     săptămânal 
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160 „Căsuța cu cărți” 

Scopul proiectului este de a 
stimula actul lecturii în rândul 
comunității mureșene, într-un 
cadru mai puțin formal, în 
afara bibliotecii, pe durata 
sezonului cald 

Continuarea colaborării cu 
Complexul de Agrement și Sport 
„Mureșul” în vederea amplasării 
căsuțelor cu cărți în zona 
bazinelor. Cărțile - selectate din 
donațiile obținute de Biblioteca 
Județeană - pot fi citite sau luate 
acasă de persoanele care își petrec 
timpul liber în Complex. Avem în 
vedere extinderea proiectului și în 
alte locații. 

3.000     pe durata verii 
 

161 Bătălia cărților 
Campanie de promovare a 
lecturii în rândul copiilor și 
adolescenților 

Continuarea concursului de lectură 
pentru copii și adolescenți în 
vederea stabilirii „Cărții Anului 
2016” și a „Cititorului anului 2016” 
în județul Mureș  

3.000     permanent 
 

162 Biblioterapia prichindeilor  

Dezvoltarea serviciilor de 
bibliotecă prin organizarea 
unor sesiuni de biblioterapie 
pentru copii cu vârsta cuprinsă 
între 6-10 ani 

Dezvoltarea serviciilor de 
bibliotecă prin organizarea unor 
sesiuni de biblioterapie pornind de 
la realitatea că terapia prin lectură 
se înscrie cu succes printre 
metodele de consiliere psihologică. 
Citirea (povestirea) poveştilor îi 
ajută pe copii să-şi dezvolte 
abilităţile de comunicare şi 
socializare, să-şi etaleze 
sentimentele, să-şi dezvolte 
imaginaţia, să înveţe să se 
comporte civilizat, realizând în 
acelaşi timp ce înseamnă 
prietenia, compasiunea, toleranţa, 
curajul, încrederea. Proiect 
derulat în parteneriat cu Salvați 
copiii. Filiala Mureș și Școala 
Gimnazială „Bernády György” 

2.000     permanent 
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163 Curs de Business English 
Dezvoltarea vocabularului de 
specialitate  

Organizarea unor cursuri de 
specialitate - business english - 
pentru comunitate. Proiect derulat 
în parteneriat cu Ambasada SUA la 
București 

0   8.000 permanent 
 

164 Reading Club Club de limba engleză 

Perfecționarea limbii engleze în 
cadrul Centrului de Resurse 
„American Corner” Târgu-Mureș, 
cu participarea diverselor categorii 
de utilizatori 

0   1.000 permanent 
 

165 Schimb de jucării 

Stimularea spiritului civic al 
copiilor, responsabilizarea lor 
față de „celălalt”, prin 
încurajarea ideii de a OFERI 

Prin acest serviciu, copiii sunt 
încurajați să aducă la Biblioteca 
Copiilor acele jucării care nu mai 
prezintă interes pentru ei și să le 
doneze, astfel încât alți copii să se 
bucure de acestea. 

500   0 permanent 
 

166 Biblioteca de voci 
Revigorarea teatrului 
radiofonic 

Lunar, în a treia zi de joi a lunii, 
este prezentat un medalion 
radiofonic dedicat unui mare actor 
român, care va fi completat cu 
informații și exemplificări despre 
viața și activitatea celui omagiat. 
Proiect derulat în parteneriat cu 
Teatrul Național Radiofonic - Radio 
România 

300   0 permanent 
 

TOTAL 84.100 22.700 
  

TOTAL INSTITUŢII 4.148.619 0 769.213 
  

 


