
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

                                                                                                                                                                                        

         

                                             Anexa nr.1 la HCJ nr.111/27.07.2017  

     

Activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, 

desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş, în anul 2017 

 

Completare Secţiunea A -ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ,    

ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII 

50. Şcoala de vară din Hundorf 

Asociaţia „Acasă, la Hundorf” lansează Şcoala de vară din Hundorf, un proiect ce se 

desfăşoară în perioada lunii august 2017, şi presupune prezenţa unor artişti 

profesionişti, tineri artişti de la Universitatea de Arte din Iaşi, de la Universitatea de 

Arte din Bucureşti, dar şi din SUA, Austria sau Italia, cu nişele: arta plastică, artă 

socială, scenaristică. Proiectul oferă oportunităţi tinerilor şi comunităţii viişorene prin 

care se pot dezvolta multiple posibilităţi legate de turismul cultural, agroturismul sau 

alte posibilităţi economice. În ultimii trei ani, tineri artişti care interacţionează cu 

oamenii şi copiii din sat, prin rezidenţele artistice întâmplate până acum au conturat 

deja un spaţiu fertil al întâlnirilor artistice dintre tinerii artişti şi oamenii locului. Un 

spaţiu al libertăţii de creaţie, care să se răsfrângă asupra artiştilor şi asupra 

comunităţii rurale, fiecare cu specificul său. Prezenţa artiştilor în comunitate a dus la 

crearea unui eveniment propriu al comunităţii, intitulat „Întâlniri la Hundorf”, de 

Rusalii, un eveniment anual, susţinut şi de Primăria şi Consiliul Local Viişoara. 

 

   Organizator: Asociaţia „Acasă, la Hundorf”  din Viişoara 

   Locaţie: loc.Viişoara,  jud. Mureş 

   Data: august 2017 

   

51. Conferinţa internaţională anuală „Cogitationes ad Historiae” 

 

 Universitatea „Petru Maior”, organizează Conferinţa Internaţională Anuală 

„Cogitationes ad Historiae” care este o conferinţă creată în special pentru doctoranzii 

din domeniul Istoriei, dar accesibilă şi doctoranzilor din domenii transdisciplinare, a 

căror teme de cercetare sunt compatibile cu agenda conferinţei, respectiv celor care 

au finalizat deja studiile doctorale în domeniile amintite. Evenimentul oferă 

oportunitatea de a reuni studenţi-doctoranzi şi doctori ale căror domenii de cercetare 

sunt fie din arealul Istoriei în mod direct, fie au tangenţe cu acesta. Prin activitatea în 

cauză sunt promovate atât valorile locale din punct de vedere cultural şi educaţional, 

pe fondul diverselor sub-domenii de interes ale Istoriei, cât şi deschiderea către un 

dialog între noile generaţii de cercetători, atât pe plan naţional cât şi internaţional, 

datorită doctoranzilor invitaţi din afara României. 

 

   Organizator: Universitatea „Petru Maior” 

   Locaţie: Tîrgu-Mureş, sălile Universităţii „Petru Maior” 

   Data: 08.09.2017 – 10.09.2017 


