Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.126/2017

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
52. Manifestarea cultural-artistică „Punţi de lumină, ediţia a V-a”
Asociaţia Culturală „Punţi de lumină” din Tîrgu Mureş organizează manifestarea
cultural-artistică „Punţi de lumină, ediţia a V-a”, un proiect care se desfăşoară în
perioada 22 -23 septembrie 2017 şi presupune prezenţa unor personalităţi şi scriitori din
domeniul culturii naţionale precum şi a unor artişti profesionişti de muzică clasică din
Republica Moldova.
Evenimentul cultural este organizat în colaborare cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti
Români, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş, Despărţământul Judeţean Mureş al
ASTREI şi Fundaţia Internaţională „Sun Rise House”.
Programul include lansare de carte scriitori locali și invitați din țară, expoziții artă
plastică la Hotel Continental Tîrgu Mureș-Sala Tonitza și recital de muzică clasică, ce
urmează a fi susținut în Sala Mică a Palatului Culturii din Tîrgu Mureș.
Organizator: Asociaţia Culturală „Punţi de lumină” din Tîrgu Mureş
Locaţie: Sala Mică a Palatului Culturii din Tîrgu Mureş
Data: 23 septembrie 2017, interval orar 11.00-13.00 (repetiţie) şi 17.00-20.00
(recital arii din opere şi partituri din repertoriul universal al muzicii religioase)
53. Evenimentul “ Junior Sport- Mureș” constituie un proiect complex de educație și
cultură sportivă pentru copiii din România.
Demarat la București, proiectul se dorește a fi extins și la nivelul județelor, prin
publicarea și distribuirea revistei Junior Sport-formă tipărită dar și on line, prin
dezvoltarea unei platforme www.juniorsport.ro,prin canalul youtube și pe facebook.
Publicația este o platformă de afirmare a competițiilor de juniori, o tribună de la care
se fac mai bine cunoscute unitățile școlare cu program sportiv și cluburile sportive
școlare dar și cluburile sportive de performanță și, nu în ultimul rand, o rampă de
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lansare spre marea performanță a celor mai talentați juniori, din toate ramurile sportive.
Revista va fi lansată în 9 decembrie când va avea loc la Palatul Culturii acțiunea
“Concertul sportului mureșan”, în cadrul căruia micii sportivi de la Cluburile din județul
Mureș vor efectua demonstrații, precum și Gala de premiere “ Născut pentru sport”, în
cadrul căreia Asociația Junior Sport, împreună cu invitații săi speciali(mari campioni ai
României) și reprezentanți ai Consiliului Județean va premia pe cei mai merituoși sportivi
mureșeni din ultimii 2 ani(juniori, dar și mari campioni seniori activi sau retrași din
activitate).
În prima parte a anului 2018 vor avea loc campanii de promovare așa cum este acțiunea
“Azi sunt profu tău de sport”, cu participarea unor personalități –mari campioni originari
din județul nostru
Organizator:Asociația Junior Sport
Perioada: septembrie 2017- februarie 2018
Locația: Palatul Culturii din Tîrgu Mureș în 9 decembrie 2017 pentru “Concertul
Sportului mureșan” și “ Născut pentru sport”
54. Festivalul Internațional al Magiunului, ediția a V-a
Asociaţia Organizatorilor de Evenimente din Transilvania propune un proiect care
prezintă tradiția locală din zona Iarei de Mureș. Un festival destinat obiceiurilor și
interferării acestora cu un paletar al posibilităților de dezvoltare economică, socială,
aducând în prim plan – turismul. Astfel, țările principale participante - România, Ungaria,
Germania vor prezenta o suită de preparate specifice fiecăreia, dar medalionul
festivalului îl va reprezenta magiunul preparat din fructele vestitelor livezi ale zonei. Vor
avea loc degustări de dulcețuri și țuică preparate printr-o multitudine de rețete
deosebite, locale. Festivalul se desfășoară în localitatea Iara de Mureș.
Organizator: Asociaţia Organizatorilor de Evenimente din Transilvania
Locaţie:.Iara de Mureș, jud. Mureş
Data: 16 septembrie 2017
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