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                  Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. …./…………… 2018 

 

 

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean 

organizate, desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 

2018 

 

I.PREAMBUL 

 

Localizare: judeţul Mureş 

Durata: anul 2018 (martie - decembrie) 

Grupuri ţintă 

Activităţile de interes public judeţean vor asigura, în forma în care sunt concepute, 

accesul publicului larg la un program de impact, indiferent de etnie, vârstă, sex sau 

stat social, garantând egalitatea de şanse. 

 

Obiectiv general 

 

Obiectivul general al acţiunilor de interes public judeţean constă în consolidarea 

capacităţii autorităţii judeţene privind dezvoltarea educaţiei şi formarea unor 

branduri zonale solide care să ridice potenţialul turistic al judeţului Mureş, printr-o 

serie de evenimente proprii, realizate de aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, dar și de acțiunile în care Consiliul Judeţean Mureş va fi implicat în 

calitate de partener. Acestea au drept scop afirmarea judeţul Mureş ca un reper 

important pe harta culturală, turistică şi socială a României. În acest an, se vor iniția 

și vor fi sprijinite, distinct, activități de importanță națională care vor conferi anului 

2018 un plus de consistență ținând cont de aniversarea Centenarului Marii Uniri și a 

Primului Război Mondial. 

 

Obiective specifice 

 

r publice în domeniul cultural şi social; 

Judeţean Mureş; 

instituţii similare din ţară, care se bucură de un real prestigiu; 

 şi 

internaţional; 

ezvoltarea parteneriatului interinstituţional important în planificarea ofertei 

educaţionale. 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

 

ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII 

ŞI ORGANIZAŢII 
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Activităţile cuprinse în această secţiune sunt grefate pe fondul posibilităţii conferite 

de lege autorităţilor publice locale de a coopera sau de a se asocia cu persoane 

juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean. 

 

1. Festivalul Intercultural – ProEtnica 2018 

 

ProEtnica promovează dialogul intercultural şi interacţiunea artistică pe plan 

European intenţionând să reprezinte una din sursele de evoluție a societăţii 

mureşene. Festivalul presupune 5 zile pentru desfășurare, 600 de participanți și peste 

15.000 de vizitatori și include aprox.30 de manifestări artistice pe scena principală 

amplasată în aer liber (Sighişoara), 25 de spectacole interactive în faţa scenei, 20 de 

standuri de prezentare şi meşteşugăreşti, o expoziţie din aria artelor plastice a 

artiștilor contemporani din rândul minorităţilor naţionale, prezentare de standuri de 

cărți, meșteșuguri, specialități culinare – peste 20 de standuri de prezentare, 12 

workshop-uri susţinute de Organizaţiile Minorităţilor Naţionale. Evenimentele 

festivalului vor fi prinse în cataloage online si tiparite în 200 de exemplare/ tip 

catalog.  

Organizator: Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara 

Locaţie: Cetatea Medievală din Sighişoara 

Data: 22-26 august 2018 

 

2. Proiect cultural ”Zacusca de Artă” 

 

„Zacusca de Artă” este un eveniment de o zi, care se compune dintr-o serie de 

manifestări cultural-artistic. 

În cadrul evenimentului vor avea loc o serie de activități și concursuri care vor duce la 

stimularea tineretului târgumureșean: 

1.Concurs Muzical – în cadrul căruia se pot înscrie tinerii muzicieni aflați la început de 

drum, aceștia vor presta pe scena amenajată la locația evenimentului, în fața unui 

juriu format din muzicieni cu experiență și a spectatorilor. Câștigatorii evenimentului 

vor fi răsplătiți prin sanșa de a performa pe scenele cluburilor din Tîrgu-Mureș sau ale 

evenimentelor locale de anvergură din zonă. 

2.Concurs de Fotografie – în cadrul căruia vor putea participa tinerii fotografi 

târgumureșeni; fotografiile se vor expune în cadrul evenimentului, iar cele mai bune 

fotografii vor fi desemnate câștigatoare de către un juriu format din fotografi cu 

experiență. 

3.Concurs de Pictură – în cadrul căruia concurenții vor realiza câte-o lucrare conform 

unei teme stabilite de organizatori, picturile urmând să fie expuse în interiorul 

spațiului amenajat pentru componenta plastică și creație; picturile vor fi jurizate de 

vizitatori, din punct de vedere estetic/conceptual și de artiști plastici, din punct de 

vedere tehnic – prin vot cu note; câștigătorii vor beneficia de echipament profesional, 

ales și gândit de un membru al juriului. 

4.Concurs de Desen - în cadrul căruia participanții vor face 

crochiuri/caricaturi/portrete (la alegere) pentru vizitatorii doritori sau independent;  
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lucrările, expuse în final în spațiul de creație, vor fi jurizate calității tehnice și a 

acurateții; în urma concursului, vor avea ocazia de a câștiga materiale și ustensile 

profesionale de desen și de asemenea, ocazia de a facilita un atelier de desen la un 

eveniment viitor. 

5.Concurs de Sculptură – în cadrul căruia tinerii artiști își vor putea prezenta lucrările 

care respectă tema aleasă de organizatori și vor realiza un mini-muzeu al poveștilor 

sculpturilor lor; sculptura și cea mai bună poveste (și legătura dintre ele) îi vor 

câștiga un trofeu simbolic, creat și dăruit de unul din jurați. 

6.Concurs de Graphic Design – în cadrul căruia graficienii vor realiza postere care să 

promoveze într-un mod neconvențional arta ca și concept, urmând ca acestea să fie 

expuse în interiorul festivalului și jurizate de artiștii grafici ai unei companii din 

domeniu; premiul este un internship în cadrul companiei. 

7.Concurs de Graffiti – în cadrul festivalului vor exista spații special amenjate pentru 

acest tip de manifestare artistică; lucrarea cu cel mai mare impact și cel mai mare 

număr de voturi online (prin postarea vizitatorilor unei poze pe Instagram cu hashtag 

ales pentru a urmări clasamentul) va putea beneficia de un kit graffiti și posibilitatea 

participării în proiecte viitoare. 

Pe lângă aceste concursuri vor avea loc si o serie de activități artistice și culturale 

care vor anima evenimentul – Teatru Stradal, Video-Mapping, demonstrație de dans, 

stand-up comedy, workshop-uri și concerte muzicale susținute de trupe românești. 

Proiectul se încadrează în categoriile următoare: mini-festival de o zi, cu un element 

de tip competiție; bazat pe activități; oameni și tematică amuzantă, însă într-o 

oarecare măsură serioasă pentru a păstra ideea importanței acestui aspect – arta; 

atmosferă relaxantă, atractivă pentru participanți de diferite categorii de vârstă. 

 

Organizator: Asociația ”Școala de Valori” București 

Locaţie: Tîrgu-Mureş  

Data: 05 mai 2018 

 

3. Congresul Internaţional pentru studenţi, tineri medici şi farmacişti Marisiensis 

 

Organizat de Liga Studenţilor Tîrgu-Mureş, evenimentul se află la ediţia a XXII-a şi 

reprezintă una dintre cele mai importante manifestări ştiinţifice studenţeşti 

desfăşurate în mediul universitar din Tîrgu-Mureş. Congresul reuneşte peste 1000 de 

participanţi din rândul studenţilor din România, Spania, Austria, Egipt, și nu numai, şi 

aproximativ 400 de cadre universitare şi medicale din ţară şi străinătate (în 2017 au 

participat cadre din  Marea Britanie, Italia, Turcia, Austria, Ungaria), invitate pentru 

susţinerea de cursuri şi workshop-uri specifice. Această manifestare ştiinţifică 

presupune prezentarea unor lucrări de cercetare ale studenţilor, ale tinerilor medici 

şi farmacişti, precum şi susţinerea de cursuri, workshop-uri, mese rotunde şi 

traininguri, care vor fi finalizate cu premierea lucrărilor meritorii. 

Organizatorii propun asocierea în acest proiect, înţelegând susţinerea comunităţii 

studenţeşti şi a mediului universitar şi medical în nevoia de inovare şi evoluţie, prin  
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acordarea unui sprijin financiar și gratuitatea utilizării Sălii Mari din Palatul Culturii 

pentru evenimentul ce îşi propune, implicit, şi promovarea judeţului Mureş în 

domeniul ştiinţei, culturii şi a medicinii. 

 

Organizator: Liga Studenţilor Tîrgu-Mureş 

Locaţie: Tîrgu-Mureş (Teatrul Naţional, spaţiile UMF) 

Data: 28 martie – 1 aprilie 2018 

 

4. Conferinţa Ştiinţifică Studenţească, de nivel internaţional, ediţia a XXV-a 

 

Organizată de Asociaţia Studenţilor Maghiari din România, conferinţa reprezintă o altă 

importantă manifestare ştiinţifică studenţească desfăşurată în mediul universitar din 

Tîrgu-Mureş, în fapt, un brand ştiut, care demonstrează calitatea învăţământului 

universitar medical. Evenimentul reuneşte peste 1000 de participanţi din rândul 

studenţilor medicinişti din ţară şi importante ţări din Europa, cadre universitare şi 

medicale invitate la rândul lor pentru susţinerea de cursuri şi workshop-uri de 

specialitate. Această manifestare ştiinţifică presupune prezentarea unor lucrări de 

cercetare ale studenţilor, ale tinerilor medici şi farmacişti care vor fi finalizate cu 

premierea lucrărilor meritorii. 

Organizatorii propun asocierea în acest proiect, înţelegând susţinerea comunităţii 

studenţeşti şi a mediului universitar şi medical în nevoia de inovare şi evoluţie, prin 

acordarea în regim gratuit, a sălilor din Palatul Culturii, pentru toată perioada 

evenimentului.  

 

Organizator: Asociaţia Studenţilor Maghiari din România 

Locaţie: Tîrgu-Mureş (Palatul Culturii) 

Data: 22-24 martie 2018 

 

5. Concursul naţional de matematică ”Brenyó Mihály” 

 

Ediţia a XVI-a a concursului se bucură de participarea a 100 de elevi din ciclul primar, 

clasele III-IV, provenind din 16 judeţe ale ţării, împreună cu profesori însoţitori şi 

membrii comisiei centrale de evaluare. 

Acest concurs se desfăşoară cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi al 

Ministerului Educaţiei Naţionale, în 6 etape. Primele patru etape sunt cu lucru 

independent pe tematica dată de organizatori. Etapa a V-a, Faza judeţeană, se 

desfăşoară în centrele de corectare ale judeţelor în care există învăţământ cu 

predare în limba maghiară, iar faza naţională, se desfăşoară la Tîrgu-Mureş. 

Fiind un concurs care reprezintă învăţământul de performanţă şi reuneşte elevi de 

elită ai sistemului şcolar, Liceul Teoretic “Bolyai Farkas” propune asocierea pentru 

organizarea  Concursului naţional de matematică “Brenyó Mihály”, concurs devenit 

tradiție. 

 

Organizator: Liceul ”Bolyai Farkas” 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 23-25 martie  2018 
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6. Universitatea de Vară 2018 

 

Prin acest eveniment se organizează în fapt, un program internațional destinat 

studenților din Bazinul Panonic. Tema principală este – Bazinul Panonic, actualități și 

întâmplări în perioada 2014-2018. Scopul principal al evenimentului constă în crearea 

unui punct de întâlnire pentru studenți, pentru a participa la programe interactive și 

culturale, dar și la diferite conferințe. Vor fi invitați peste 200 de studenți din cadrul 

universităților și organizațiilor studențești din zona geografică menționată. 

 

Organizator: UNIVERSITATEA SAPIENȚIA 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 7-12 august 2018 

 

 7.Zilele Filmului Românesc 

 

Festivalul Filmului Românesc în acest an îşi propune omagierea a 100 de ani de 

cinematografie, pe o perioadă de cinci zile, cu proiecţie a câte un film pe zi, având 

drept public ţintă tinerii – elevi, studenţi, pentru publicul avizat dar şi pentru publicul 

doritor. Filmele de referinţă care vor fi prezentate sunt inspirate din realitatea socio-

culturală românească în care unele secvenţe filmografice au creat un nou stil sau au  

definit un gen, implicând chiar şi testarea unor limite ale aşteptărilor cinefililor, 

difuzându-se un număr de cinci filme artistice românești. 

Evenimentul are caracter aniversar iar deschiderea va fi precedată de o conferinţă de 

presă. Vor fi prezenţii invitaţii speciali din lumea filmului – regizori, critici şi actori 

consacraţi, care vor purta dialoguri cu spectatorii, pe tema filmelor vizionate, în 

calitatea lor de participanţi la actele cinematorgrafice pe platoul de filmare sau în 

spatele acestora.  

 

Organizator: Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: octombrie-noiembrie 2018 

 

8. Școala de vară de la Hundorf 

 

ŞCOALA DE VARĂ DE LA HUNDORF realizată, în anul 2017, în parteneriat cu Ministerul 

Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutul Cultural Român şi Consiliul Judeţean Mureş a 

reunit un număr de 10 tineri artişti din ţară şi din străinătate (artişti plastici de la 

cele trei importante universităţi de artă din ţară - Bucureşti, Iaşi, Cluj; artă socială şi 

scenarişti), profesori-artişti consacraţi, precum şi invitaţi ai evenimentului - Matei 

Vişniec a fost personalitatea care s-a alăturat demersul şi care a tutelat componenta 

de ateliere interdiscipliare şi întâlniri din cadrul proiectului. Proiectul se aplică într-

un sat departe de orice metropolă în care artiştii stau două săptămâni în rezidenţă, 

lucrează efectiv, o bucurie a lucrului şi a gândului, a poveştilor şi a experienţelor,  a 

prospecţiei şi analizei pe care au simţit-o toţi cei prezenţi la ateliere, întâlniri şi 

evenimentul final. Pentru ediţia 2018, se intenționează ca proiectul să îşi păstreze 

structura definită, dar să se pună accent pe sensibilizare, recuperare şi revigorare a  
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specificului identitar al zonei Târnava Mare. Structura proiectului este următoarea: 

întâlniri de sensibilizare şi direcţie cu actorii culturali interesaţi din microregiune: 

primării, reprezentanţii şcolilor, conducători de grupuri, etc, organizarea 

evenimentului de Rusalii minispectacole şi expoziţii. Astfel, se intenționează 

stabilirea de parteneriate cu specialişti de la instituţii de prestigiu din ţară: Muzeul 

Ţăranului Român, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, Muzeul 

Judeţean Mureş, Muzeul Naţional al Satului ASTRA din Sibiu. 

Organizator: Asociația ”Acasă la Hundorf” 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: octombrie-noiembrie 2018 

 

9. Proiectul cultural ”Fiii satului” 

 

În cele două zile, frumosul sat din depresiunea Gurghiului va îmbrăca haine de 

sărbătoare, pentru a marca aşa cum se cuvine direct cu o primă ediţie de manifestări 

în sărbătoare istorică, dorindu-se ca toţi participanţii, actuali locuitori ai satului, 

solovăstreni „risipiţi” prin diferite colţuri ale ţării sau mapamondului şi invitaţii 

acestora, să sărbătorească reunirea și Unirea, depănând amintiri comune, mâncând  

la aceeaşi masă, împrietenindu-și copiii, fredonând aceleaşi melodii, dansând 

împreună la „Balul solovăstrenilor”, cu amintirea celor trecuți în altă lume și cinstirea 

cu aprinderea de lumânări și depunere de coroane la Cimitirul locurilor.  

 

Organizator: Asociația ”Coronița” 

Locaţie: Solovăstru 

Data: 28-29 iulie  2018 

 

10. Proiectul ”Junior Sport” 

 

Proiectul prezentat continuă programul demarat în anul 2017, prin care până la 

vacanța intertrimestrială din luna februarie 2018, peste 1000 de elevi din Tîrgu-Mureș, 

Municipiul Reghin, Orașul Iernut și Comuna Râciu au primit deja Revista Junior Sport 

Mureș de la 6 mari campioni mureșeni – Alin Romulus Păcurar, Alex Ballai și 

Ladislau Simon (lupte), Traian Bendorfean (fotbal), Traian Dumbrăvean (karate 

kyokushin) și Claudia Laura Balint (canotaj), în cadrul acțiunii "Azi sunt profu tău de 

sport!", care a demarat pentru prima dată în județul Mureș. În cadrul acestei acțiuni, 

campionii mureșeni susțin ora de educație fizică și sport cu elevii, iar la final le 

vorbesc acestora despre frumusețea și importanța sportului, oferind, cu autografe, 

Revista Junior Sport Mureș, publicație editată de Asociația Junior Sport și tipărită în 

8000 de exemplare și care are un cuprins editorial exclusiv dedicat sportului mureșean 

de odinioară și din prezent.  

Acțiunea "Azi sunt profu tău de sport!" va continua și după vacanța intertrimestrială 

din această lună. Așadar, următorii ”profi de sport” din prima săptămână de școală de 

după vacanță vor fi: Gero Szecheles (alpinism) - pe 14 februarie, la ora 9.00, la Școala 

Gimnazială "Dr. Bernady Gyorgy" din Târgu Mureș; Ioan Boga (karate) - pe 15 februarie  

https://www.facebook.com/alinromulus.pacurarmediator?fref=mentions
https://www.facebook.com/alex.ballai.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/s.laci77?fref=mentions
https://www.facebook.com/bendorfeanb.traian?fref=mentions
https://www.facebook.com/traian.dumbraveankatai?fref=mentions
https://www.facebook.com/marinaariana?fref=mentions
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ora 12.00, la Școala gimnazială "Alexandru Ceușianu" din Reghin; Traian Rus (kempo) - 

pe 16 februarie, ora 10.00, la Școala gimnazială "Dacia" din Târgu Mureș.  

Acțiunea "Azi sunt profu de sport!" din județul Mureș va continua până și restul de 

aproape 7000 de exemplare din Revista Junior Sport Mureș editate și tipărite cu 

sprijinul Consiliului Județean Mureș (3000 de exemplare) și al administrațiilor locale 

din localitățile Reghin, Iernut, Luduș, Ungheni, Sărmașu, Deda, Râciu, Batoș, 

Răstolița, Solovăstru, Rușii Munți, Suseni (4000 de exemplare), Iclănzel, Ibănești și 

Voivodeni, dar și cu sprijinul sponsorilor privați (1000 de exemplare) vor fi distribuite  

gratuit elevilor din acest județ. 

Acțiunea "Azi sunt profu tău de sport!" face parte din Caravana Junior Sport – proiect 

național, prima oprire Mureș, proiect inițiat și demarat de Asociația Junior Sport din 

august 2017, în cadrul căruia Consiliul Judetean Mures este partener principal. Atât 

Revista Junior Sport Mureș, cât și acțiunea „AZI SUNT PROFU' TĂU DE SPORT!”, care 

este organizată în numele Asociației Junior Sport de către Asociația Sportul Pentru 

Toți Reghin, beneficiază de susținerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret 

Mureș, a Inspectoratului Școlar Județean Mureș și a Universității de Medicină și 

Farmacie din Târgu Mureș. 

"Azi sunt profu tău de sport!", ca dealtfel tot proiectul numit generic Caravana Junior 

Sport - proiect național, prima oprire Mureș, beneficiază de parteneriate media cu 

Agerpres România, Radio Târgu Mureș și Ardeal Tv, iar aceste reprezentante media 

deja au promovat în detaliu acțiunile deja desfășurate. În plus, același lucru au făcu 

și alte publicații locale, gen "Zi de zi". 

Acțiunea „AZI SUNT PROFU' TĂU DE SPORT!” este deja inițiată și organizată de către 

Asociația Junior Sport de peste 2 ani, în București (unde deja a ajuns la cea de-a doua 

ediție), iar orele de educație fizică și sport au fost susținute de mari sportivi români, 

care au promovat și promovează și sub această formă, beneficiile educației fizice și 

sportului în rândul copiilor. 

  

Organizator: Asociaţia ”JUNIOR SPORT” București 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 1 martie – 20 octombrie 2018 

 

11. Internaţional Youth Jazz Competition and Festival  

 

Scopul acestui festival-concurs este de a îmbunătăţi relaţiile studenţilor şi 

profesorilor din diferitele academii de muzică, din ţară şi străinătate, de a oferi 

studenţilor-muzicieni şansa de afirmare şi de a amplifica activităţile culturale ale 

iubitorilor de jazz din judeţul Mureş.  

Programul festivalului este compus din două părţi: programul-concurs al studenţilor-

muzicieni şi concertele susţinute de trupe de jazz profesioniste.  

Aflat la a X-a ediţie, festivalul se bucură de un mare succes în rândul studenţilor, 

numărul participanţilor la concurs realizând o creştere semnificativă în fiecare an, 

ajungând ca în anul 2017 să participe studenţi din România, Austria, Moldova, Polonia, 

Slovacia, Ungaria, şi Lituania și Olanda. 

 

https://www.facebook.com/paginaoficialaconsiliuljudeteanmures/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Sportul-Pentru-To%C8%9Bi-Reghin-760934060588280/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Sportul-Pentru-To%C8%9Bi-Reghin-760934060588280/?fref=mentions
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Performanţa soliştilor studenţi a fost evaluată, de fiecare dată, de un juriu format din 

profesionişti ai domeniului, respectiv: Florian Lungu, Mircea Tiberian, Sebastian 

Gheorghiu, Luiza Zan, Bibó Lajos, Makkai Gyöngyvér, Sárik Péter, Virgil Mihaiu, Bágyi  

Balázs, Dr. Romeo Cozma, Boros Zoltán, Ion Baciu, Gyárfás István, Ila Gábor şi Johnny 

Bota.  

La programul-concurs al Festivalului Internaţional Studenţesc de Jazz, pot participa 

muzicieni sau formaţii de muzicieni,  studenţi la o instituţie de muzică acreditată de 

instituţiile ţării din care provin.  

Pe lângă participanţi şi juriu, o contribuţie deosebită în vederea obţinerii succesului 

din anii precedenţi au avut invitaţii speciali şi publicul numeros, obţinându-se astfel 

unul din scopurile iniţiale organizării acestui eveniment, şi anume acela de a lărgi 

orizontul cultural al judeţului Mureş. 

Nivelul artistic al festivalului a crescut şi prin prezenţa muzicienilor de jazz 

consacraţi, dar și pentru interesul acordat, înscriindu-se la concursul organizat în 

cadrul festivalului, peste 70 de studenți din 7 țări. International Youth Jazz 

Competition and Festival este un festival unic atât în România cât şi în Europa, 

deoarece pune faţă în faţă tinerii concurenţi cu personalităţi ale lumii Jazz-ului 

contemporan, oferindu-le o confirmare că drumul ales este unul corect şi apreciat de 

public şi de specialişti. În cadrul evenimentului au loc numeroase schimburi de idei 

muzicale, dându-le şansa de afirmare acestor studenţi, şansa de lansare şi de a intra 

în atenţia criticilor. Un rol important în derularea festivalului-concurs îl au atelierele 

- workshopuri, în cadrul cărora muzicienii consacraţi invitaţi îşi împărtăşesc 

experienţa şi viziunile proprii cu participanţii. 

Se consideră că prezenţa International Youth Jazz Competition and Festival în agenda 

de evenimente a judeţului, cu concertele anunțate şi recitalurile-concurs, contribuie 

pozitiv nu numai la nivelul cultural al acestuia, dar şi în privinţa promovării valorilor 

şi obiectivelor turistice din municipiu. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală ”Partitura” 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 9-13 mai 2018 

 

12. Galopiada Mureşeană 

 

„Galopiada mureşană” este un eveniment care are ca obiectiv principal evidențierea 

și revigorarea unor tradiţii ale zonei încă din anii `50, reformularea ei cu elemente 

moderne şi actuale, popularizarea şi promovarea sportului ecvestru în rândul 

populaţiei din judeţul Mureş şi nu în ultimul rând, crearea unui eveniment specific 

numai mureşenilor, asemenea altor judeţe vecine cum ar fi: Harghita, Covasna, 

Bistriţa, care au creat un astfel de  „brand” numai al lor.   

Intenţia organizatorilor este ca în acest an, pe lângă manifestările ecvestre, o atenţie 

deosebită să fie acordată şi modului de prezentare a participanţilor – călăreţi, husari 

şi concurenţi, care vor veni pe cai sau în atelaje trase de cai, pentru realizarea unui 

eveniment care să imprime în memoria participanţilor o amintire plăcută.    

Evenimentul se propune a fi organizat ți în anul 2018, la Sângeorgiu de Pădure. 
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Organizator: Asociaţia ”Galopiada Mureşană – Marosszeki Lofuttatas Egyesulet” 

Locaţie: Sângeorgiu de Pădure 

Data: 24 iunie 2018 

 

13. Festivalul Identitate prin cultură - “Din zestrea Ardealului” 

 

Intr-o lume a informatizării, a noului, în care de cele mai multe ori se promovează 

alte elemente decât adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unei 

comunităţi încep să se piardă. Astfel, din anul 2017, pentru păstrarea tradiţiilor și  

obiceiurilor, a portului şi folclorului care ne definesc și ne oferă identitatea culturală, 

asociația realizează câte un film documentar despre anumite obiceiuri neconsemnate 

și neexplicate pană în prezent. Prin abordarea acestui proiect se propune o schimbare 

a percepţiilor asupra tradiţiilor, obiceiurilor şi folclorului, evidenţiindu-se valoric 

multicultualitatea judeţului Mureş. 

Obiectivul constă în dezvoltarea unui bun cultural de interes local şi naţional, care să 

satisfacă nevoile iubitorilor de muzică populară şi obiceiuri, dar să se aducă în atenţia 

publicului elementele culturale ale judeţului Mureş, în esenţa lor – prin explicarea 

efectivă a ceea ce reprezintă şi de ce. In acest sens, culegerea de informaţii pentru 

obiceiuri nestudiate. Zone de interes: cinci subzone - Mureşul Superior, Zona de 

Câmpie, Zona Târnavelor, Valea Nirajului şi Valea Gurghiului.            

Evenimentul se desfăşuară pe durata a două săptămâni, unde vor participa direct 

peste 150 de persone, şi constă în realizarea unui documentar (broşură şi film video), 

cu studierea, cartografierea unui obicei al Transilvaniei neadus în lumină Se vor 

organiza workshop-uri, prezentarea de dansuri şi obiceiuri bătrâneşti, prezentate de 

ansambluri din cele cinci subzone ale judeţului Mureş. Acestea vor fi urmate de un 

spectacol de muzică populară antrenantă, cu artişti amatori şi artişti consacraţi din 

judeţ şi nu numai, expoziţii de obiecte de artizanat şi mici ateliere de creaţie 

demonstrative. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală Mureşul Superior 

Locaţie: prezentare Teatrul de Vară/Sala Palatului Culturii, Tîrgu-Mureş  

Data: 15 septembrie – 30 octombrie 2018 

 

14.  Festivalul Cântecului Popular Patriotic “La Oarba şi la Iernut” 

 

Scopul proiectului iniţiat de Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă” şi aflat la 

ediţia a VIII-a, programat pentru perioada 14-15 august 2018, este de a conserva, 

valorifica şi promova patrimoniul cultural şi istoric imaterial românesc, prin 

perpetuarea cântecului popular dedicat eroilor neamului şi educarea tinerilor, în 

scopul păstrării în memoria colectivă a momentelor cruciale din istoria României. 

Relevanţa evenimentului, din punctul de vedere al interesului public judeţean, poate 

fi definită prin faptul că tematica festivalului aduce în actualitate cântecele vechi, 

dedicate eroismului ostaşilor români, interzise vreme de peste 45 de ani şi aflate într-

un con de umbră în ultimii 27 de ani. Aceste piese rare ale folclorului românesc 

constituie valori culturale naţionale, promovate într-o activitate culturală de interes 

naţional, al cărei public ţintă îl reprezintă potenţiali spectatori ai festivalului din  
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toate categoriile de vârstă şi status social. Organizarea acestui eveniment la Oarba de 

Mureş, va evidenţia, în opinia publică naţională, importanţa acestui reper geografic în  

istoria României, aducând în atenţia publicului semnificaţia momentului istoric din 

1944, dar și un omagiu celor care au înfăptuit Marea Unire. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă” 

Locaţie: Oarba de Mureş 

Data: 14-15 august 2018 

 

15. Festivalul Universităţii de Vară VIBE din Tîrgu-Mureş 

 

Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare din România, în parteneriat cu 

organizaţiile membre: Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj, Asociaţia Studenţilor 

Maghiari din Tîrgu-Mureş organizează Festivalul şi Universitatea de vară VIBE pe malul 

Mureşului, în localitatea Sîngeorgiu de Mureş, pe malul Mureșului . 

Aceşti tineri vin cu propunerea unui parteneriat pentru organizarea Festivalului şi 

Universităţii de vară VIBE care are ca scop creearea unui eveniment cu caracter 

cultural, educativ şi muzical pentru tinerii între 15-30 de ani din diferitele regiuni ale 

Ardealului. VIBE creează un spaţiu unde tinerii pot să-şi exprime opiniile şi să 

participe în work-shop-uri pe teme actuale şi importante pentru generaţiile lor. În 

cadrul evenimentului vor apărea artişti renumiţi din străinătate şi din ţară, iar în 

organizare se vor implica mai multe instituţii de învăţământ superior. În cadrul 

evenimentului sunt aşteptaţi peste 6000 de participanţi zilnic. 

Festivalul va presupune două scene muzicale, un cort de petrecere şi două zone mai 

mici pentru petreceri cu artişti locali, dans contemporan, poezie, piese și workshop-

uri de teatru. Pe cele două scene vor evolua artişti renumiţi din Ungaria şi din zona 

transilvană, iar în cortul de petrecere vor fi prezenţi DJ din Anglia, Israel, Ungaria şi 

România, în idea creării diversității. Universitatea de vară VIBE va include prezentări 

de programe academice ale diferitelor instituţii de învăţământ superior din 

Transilvania, work-shop-uri despre burse internaţionale, programele ErasmusPlus şi 

EVS, posibilităţi de cariere şi de dezvoltare profesională, discuţii despre situaţia şi 

posibilităţile tinerilor în Transilvania.  

 

Organizator: Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare din România 

Locaţie: Tîrgu-Mureş /Sîngeorgiu de Mureş 

Data: 05-08 iulie 2018 

 

16. Festivalul Internaţional de Chitară Clasică „Harmonia Cordis” 

 

Această tradiţie culturală estivală organizată la Tîrgu-Mureş este cel mai important 

eveniment de chitară clasică din estul Europei şi se află în anul 2018 la cea de-a XIII-a 

ediţie. Organizatorii estimează un număr de aproximativ 1000 de participanţi pe zi, 

timp de o săptămână. Beneficiarii din judeţul Mureş şi din toate zonele ţării, vor avea 

sesiuni de masterclass şi alte tipuri de workshopuri susţinute de specialişti de renume 

în domeniu, dar sunt invitaţi şi să urmărească reprezentaţiile unor invitaţi de calibru 

ai muzicii clasice naţionale şi internaţionale. Impactul evenimentului va fi susţinut şi  
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de transmisia live a concertelor pe site-ul asociaţiei: www.harmoniacordis.org, ONG 

care a pus bazele primului radio online de chitară clasică din estul Europei, care 

popularizează astfel muzica de acest gen, prin intermediul înregistrărilor realizate la 

ediţiile anterioare ale festivalului, un eveniment care s-a dovedit a fi unul de top, 

crescând de la o ediție la alta, ajungând cel mai complex eveniment de gen din 

Europa. 

 

Organizator: Asociaţia ”Harmonia Cordis” 

Locaţie: Palatul Culturii, Tîrgu Mureş 

Data: 06-13 august 2018  

 

17. Festivalul ”SZFERA – Spaţiul de Arte Contemporane” - în cadrul Festivalului 

”Vâltoarea Mureşeană, ediţia a VI-a” 

 

Evenimentul, ajuns la cea de-a VI-a ediţie, are ca scop promovarea culturii şi a artelor 

contemporane din judeţul Mureş şi încurajarea artiştilor debutanţi. Bucurându-se de 

unicitate în regiune, festivalul are ca obiectiv atragerea artiştilor locali, iubitorilor de 

artă şi a turiştilor. Conceptul „Arte Contemporane” se va constitui într-un spaţiu de 

prezentare a unor producţii artistice care au legătură, prin autorii acestora sau prin 

tematica propusă, cu judeţul Mureş, în cadrul său iniţiindu-se un proiect cultural care  

va promova artele contemporane şi artiştii contemporani locali, contribuind la 

îmbunătăţirea vieţii culturale din Transilvania. Programul este conceput astfel încât 

să prezinte multitudinea artelor contemporane (muzică, arte vizuale, arte plastice, 

literatură, dans, urban painting etc.) într-un mod interactiv, cu implicarea artiştilor 

mureşeni, oferindu-se o locaţie liniştită şi multiculturală pentru vizitatorii interesaţi 

de arta contemporană, adresându-se tinerilor între 16-40 ani. Locația primelor trei 

ediții - ruinele clădirii ”Cocoșul de Aur”, se va înlocui cu cea din clădirea și curtea 

fostei unități școlare ”Gimnaziu Europa” din str. Aurel Filimon. 

Festivalul se dovedeşte a fi o acţiune de interes public judeţean dată fiind 

componenta activă a proiectului – exploatarea artiştilor debutanţi şi crearea unui 

context care poate crea parteneriate, oferte de lucru și alte posibilități. În ceea ce 

priveşte publicul, acesta se bucură de beneficii socio-culturale şi educaţionale prin 

revitalizarea ofertei artistice din zonă, oferind exemple de bună practică pentru 

actorii din sfera managementului cultural. 

Festivalul în cadrul căruia se desfăşoară ”Sfera”, ”Vâltoarea Mureşeană”, are ca scop 

promovarea culturii maghiare ca parte integrantă a diversităţii culturale din România. 

 

Organizator: Asociaţia ”Vox Novum” 

Locaţie: Clădirea și curtea fostei unități școlare ”Gimnaziu Europa” din Tîrgu-Mureş, 

str. Aurel Filimon 

Data: 24-26 august 2018 

 

18. Festivalul de operă “Virginia Zeani” 

 

Personalitatea doamnei Virginia Zeani, cel mai mare artist liric al secolului XX, şi 

cariera artistică a acesteia, reprezintă cel mai important argument continuarea unui  
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festival de operă care îi poartă numele, festival care poate aduce beneficii uriaşe de 

imagine localitatilor Solovastru, Tîrgu-Mureşului, judeţului Mureş şi României. Din 

acest an, se doreşte o valorizare a meritelor peronalităţii acestui artist prin 

organizarea unui festival de operă care îi este dedicate, dar și introducerea de noi 

elemente valorice care ridică standardul unui astfel de eveniment. Se intenționează 

organizarea unei ”seri rusești” cu invitați din Moscova, organizarea unui concurs de 

canto, punerea în scenă a operei lui Vicenzo Bellini ”La sonnambula”, opera sacra, 

masterclass-uri oferite  de cei care intră în recital - invitați de marcă a scenelor de 

operă.  

Proiectul acestui festival are toate premisele pentru a se dezvolta în următorii ani, 

chiar dacă festivalul de operă reprezintă un eveniment cultural de nişă dar 

adresabilitatea acestuia este pentru categorii de vârstă 14+ ani.                                                                                                                                     

Pentru această ediţie, intenţia este să se ofere o calitate excepţională a artiştilor 

prezenţi, punându-se accent pe elemente din opera rusă dar și pe o premieră 

națională – La sonnambula. 

 

Organizator: Asociaţia TOGETHER ON TOP 

Locaţie: Tîrgu-Mureş (Palatul Culturii, Teatrul Naţional, Cinema Arta etc.) 

Data: 18-25.06.2018 

 

19. Concursul Național de Atelaje 

 

Competiţia va avea loc în Tîrgu-Mureş, la Hipodrom şi va avea în desfăşurare 

examenul medical, obstacole, maraton, dresaj şi o gală de premiere, antrenând un 

numar de 60 de personae active și 70 de cai de concurs. Organizarea se face cu 

participarea echipelor judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de atelaje din 

România, şi presupune găzduirea arbitrilor, sportivilor participanţi, personalului de 

întreţinere şi a cailor pentru concurs.  

 

Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Sîntioana de Mureş 

Locaţie: Hipodromul Tîrgu Mureş 

Data: 20-23 septembrie 2018 

 

20. Salonul de Carte ”Bookfest” Tîrgu-Mureş 

 

Acţiunile Salonului de Carte Bookfest Tîrgu-Mureş au fost organizate în anii precedenți 

cu scopul de a oferi publicului din judeţul Mureş o platformă de întâlnire cu cele mai 

importante edituri din ţară, precum şi cu oamenii de cultură pe care organizatorii i-au 

invitat în cadrul salonului. Lansările de carte, dezbaterile, expoziţiile şi concertele 

organizate la Bookfest Tîrgu-Mureş au scos în evidenţă interesul major al mureşenilor 

pentru un eveniment de înaltă ţinută intelectuală, cu participarea unor personalităţi 

de prim rang ale literaturii şi culturii româneşti. Primele trei ediţii ale Salonului de 

Carte Bookfest Tîrgu-Mureş au fost un reper important în dezvoltarea culturală a 

judeţului Mureş şi în aşezarea acestei zone pe harta evenimentelor culturale 

importante, organizate la nivel naţional. Având în vedere succesul anilor precedenţi  
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dovedit prin participarea a peste 15.000 de vizitatori, se propune continuarea 

reperelor culturii din cadrul Salonului de carte “Bookfest” organizat la Tîrgu-Mureș. 

 

Organizator: Asociaţia Editorilor din România 

Locaţie: Teatrul Naţional Tîrgu-Mureş 

Data: 20-23 septembrie 2018 

 

21. ”Zilele Bernády” – omagierea primarului de odinioară 

 

Un eveniment devenit tradiție, în ideea omagierii personalităţii primarului 

târgumureşean, în anul 2018, Fundaţia Culturală “Dr. Bernády György” realizează în 

anul 2018, o serie de evenimente commemorative – depuneri de coroane, un 

spectacol cultural care implică şi un concurs pentru tineri elevi din clasele V-VIII, 

respectiv IX-XII, clase cu predare în limba maghiară dar și în limba română, 

decernarea Plachetei Bernády – distincție care se acordă în fiecare an unui cetăţean 

al oraşului, care a contribuit în mare măsură, în diferite domenii, la dezvoltarea 

economică, culturală, spirituală a comunităţii. 

 

Organizator: Fundaţia Culturală ”Dr. Bernády György” 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 25-26 octombrie 2018 

 

22. Festivalul Internaţional de Film de Scurt-Metraj ALTER-NATIVE 

 

Ajuns la cea de-a XXVI-a ediţie, acest festival se defineşte ca fiind cel mai vechi şi cel 

mai mare eveniment de acest gen din ţară. Scopul manifestării constă în realizarea 

unei confruntări amicale, generatoare de valori cu prilejul căreia regizorii din 

România şi din cele peste 60 de ţări participante îşi măsoară talentul într-o 

competiţie internaţională care include proiecţii de filme şi manifestări adiacente: 

concerte, recitaluri, expoziţii de artă plastică şi spectacole multimedia. În sprijinul 

evenimentului menționat se solicită și utilizarea gratuită a sălilor Palatului Culturii. 

Un reper însușit al iubitorilor de film, apreciat ca element de patrimoniu 

architectural, Palatul Culturii din Tîrgu-Mureş, găzduiește adăugând un plus de 

valoare și seriozitate acestui eveniment internaţional, contribuindu-se astfel la 

promovarea patrimoniului cultural şi a potenţialului turistic oferit de judeţul Mureş. 

 

Organizator: Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar 

Locaţie: Palatul Culturii, Tîrgu Mureş 

Data: 7-15 noiembrie 2018 

 

23. Târgul Internaţional de Carte 

 

Ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie, Târgul Internaţional de Carte va beneficia şi în acest 

an de participarea a cel puţin 50 de edituri și firme comerciante din România,  
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Ungaria, Slovacia, Serbia, Anglia, așteptându-se participarea Uniunii Editurilor și 

Comercianților de Carte din Ungaria. Organizatorii estimează o medie de 8000 de 

vizitatori şi aproximativ 10.000 de titluri expuse, radicand calitatea cărților oferite. 

Evenimentul se bucură de un interes deosebit din partea editurilor din ţară şi din 

străinătate, având, în proiectul de program, serate literare, prezentări de carte, 

întâlniri cu scriitori, dedicaţii, expoziţie a apariţiilor editoriale din ultimul an, 

alegerea celei mai frumoase publicaţii a târgului, spectacole de teatru, concursuri de 

literatură, ateliere educative pentru copii, proiecţii de filme pentru copii, work-shop- 

uri, noul program pentru tineri ”Book vs. Facebook” , dar și un concurs de literatură 

cu premii în cărți pentru toate categoriile de vârstă. 

 

Organizator: Asociaţia Breasla Cărţii Maghiare din România 

Asociaţia Centrul Cultural din Tîrgu Mureş 

Locaţie: Teatrul Naţional, Tîrgu Mureş 

Data: 15-18 noiembrie 2018 

 

24. Concurs de creativitate religioasă Romano-Catolică 

 

Cea de a X-a ediţie organizată în anul 2018, se va desfășura sub tematica ”Anul 

Tinereții”. Evenimentul este unul cu caracter ecumeinic, fiind deschis pentru toţi 

participanţii, indiferent de confesiune. Acest concurs atrage anual sute de elevi în 

judeţul Mureş, numărul participanţilor fiind în creştere continuă. Activităţile cuprinse 

acoperă domenii variate, transdisciplinare, care se axează în centrul atenţiei judeţul 

Mureş, punându-se accent pe cunoaşterea acestuia. Elevii participanţi sunt evaluaţi 

de experţi locali, iar calitatea activităților este subliniată prin creșterea numărului de 

participanți – dacă în anul 2009 au participat 130 de elevi, în anul 2017, au participat 

peste 1000 de elevi, proveniți din 7 județe: Mureș, Alba, Covasna, Cluj, Harghita, 

Hunedoara, Timiș. Acesta este singurul concurs inter- şi trans-disciplinar religios din 

ţară şi este parte din Calendarul oficial al concursurilor regionale. 

 

Organizator: Fundaţia ”Pro Vita Cristiana” 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: anul şcolar 2017-2018 

20-21 aprilie 2018 (faza finală a concursului) 

 

25. Festivalul  ”Tiberius” 2018 

 

Festivalul „Tiberius“, este un eveniment internaţional de muzică de cameră itinerant 

- Târgu Mureş, Sighișoara, Reghin, Sovata, Miercurea Niraj, Odorheiu Secuiesc, Sfântu 

Gheorghe, Bistrița care găzduiește artiști renumiți ca Gabriel Croitoru, interpretând 

cu vioara Guarneri del Gesu, Cvartetul Ad libitum, Alexandru Tomescu, interpretând 

cu vioară Stradivarius, Cvartetul New Zealand, pianistul Horia Mihail, violonistul 

Fátyol Rudolf etc. Totodată, sunt anunțați ca profesori ofertanți pentru ridicarea 

actului cultural – Jerry Horner din SUA, Stefan Metz din Olanda, Gulyás Márta din 

Ungaria, Margaret Clemens din SUA, și nu numai. Festivalul este unic în România şi 

Europa de Est, dată fiind organizarea de cursuri de măiestrie pentru cvartete  
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profesioniste, dar şi pentru muzicieni amatori. În fiecare seară din cele 8 zile de 

festival menționate, au loc concerte de muzică de cameră cu invitaţii menționați.  

 

Organizator: Asociaţia ”The Tiberius Festival” 

Locaţie: Tîrgu Mureş (Palatul Culturii), Sighișoara, Reghin, Sovata, Miercurea Niraj, 

Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Bistrița 

Data: 11-18 noiembrie 2018 

 

26. Festivalul “Maris Fest” 

 

Festivalul Maris Fest constituie timp de trei zile, în luna iunie a fiecarui an un cadru 

organizat ce a permis desfășurarea în condiții excelente a unor manifestări muzicale 

și de divertisment pentru un segment larg al publicului mureșean și nu numai.  

O componentă importantă a festivalului o constituie parada motocicletelor prin 

municipiul Tîrgu Mureș, în colaborare cu Poliția Rutieră, vizând promovarea 

motociclismului ca pasiune, disciplină sportivă și stil de viață. La pardele organizate 

participă sute de motociclete ( culminând în ediția 2017 cu o mobilizare de peste 

1200 motoare) de diverse categorii: cruiser, naked, touring, chopper, speed, enduro 

etc, fiind cea mai numeroasă paradă moto din regiunea Transilvaniei. Prin 

participarea lor, se urmărește conștientizarea prezenței motocicliștilor pe șosele și 

promovarea respectării regulilor de comportare în trafic, în scopul creșterii siguranței 

rutiere.  

Printre celelalte manifestări ale festivalului amintim: cursuri de prim-ajutor realizate 

cu ajutorul SMURD, școală de motociclism, burnout, airsoft, paintball, cățărare, 

karting, caiac precum și numeroase concursuri interactive. 

Evenimentul din 2017 s-a bucurat de o bună promovare în toate mediile de informare, 

atât la nivel local cât și la nivel național. Promovarea s-a realizat prin spoturi radio și 

TV, participări la emisiuni televizate, afișe, media marketing prin rețele de 

socializare și situl evenimentului, articole în publicații online de profil, alte tehnici de 

promovare alternativă. 

În acest context, pentru a patra ediție Maris Fest ne propunem creșterea festivalului 

din punct de vedere calitativ, pentru a atinge și depăși standardul deja existent. 

Considerăm că inca numeroasele evenimente tragice din România soldate cu pierderi 

de vieți omenești care scot în evidență, pe lângă numeroasele vulnerabilități și culpe 

administrative, și popularitatea de care se bucură curentul rock precum și lipsa unor 

medii adecvate de afirmare și manifestare a acestui stil muzical. Coalizarea 

comunităților de muzică rock la nivel național și local precum și revigorarea  acestui 

stil muzical reprezintă premisele corecte pentru continuarea la un alt nivel a 

obiectivelor propuse.  

Pentru ediția 2018 se dorește creșterea numărului participanților la circa 30.000-

40.000, prin atragerea publicului țintă din alte localități ale țării precum și din 

străinătate, diversificarea ofertei de divertisment și creșterea numărului artiștilor 

participanți.  

Urmărim prin acestea creșterea impactului festivalului, recunoașterea sa ca unul 

dintre reperele semnificative ale ofertei culturale a judetului, cu efect benefic 

imediat asupra activităților de turism, asupra activității agenților economici zonali, a  
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vizibilității judetului Mureș ca furnizor de servicii culturale și de divertisment și, prin 

extindere, asupra întregii comunități locale.  

 

Organizator: Asociaţia “Moralis” din Tîrgu-Mureş 

Locaţie: Tîrgu-Mureș 

Data: 15-17 iunie 2018 

 

27. Proiectul ”Academia Sighișoara” 

 

În vederea promovării culturii şi stimulării intelectului prin creaţiei artistice în rândul 

tinerilor, Asociația ”Cultura Viva Sighișoara” a început derularea unor ample proiecte 

culturale, care să asigure un cadru propice afirmării valorice şi motivării creative, cu 

15 de ani în urmă. Cu 15 de ani de experienţă în spate, în care au sosit din ţară și 

străinătate numai reacţii pozitive legate de interesul formării pe criterii valorice a 

unei generaţii bine ancorate cultural, platformele media internaționale au plasat 

Academia Sighișoara pe locul 12 în clasamentul mondial al acestui tip de eveniment, 

înaintea Lucernei și Verbier din Elveția, Ambasadă a cărei țări și a exprimat 

recunoașterea și susținerea, luând parte în anul 2018, prin reprezentanți – dl. 

Ambasador al Elveției, la deschiderea festivă a cursurilor Academiei Sighișoara, din 1 

august 2018. În acest sens, se solicită susținerea Consiliului Județean Mureș, în 

vederea creșterii ofertelor culturale dezvoltate în Sighișoara, oferte care implicit 

ridică nivelul economic al județului. 

 

Organizator: Asociația ”Cultura Viva Sighișoara” 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

Data: 1-14 august 2018 

 

28. Concursul Naţional “Lumea legendelor – Regemondó”  

 

Un act de performanţă a învăţământului pentru clasele primare, îl reprezintă 

concursul poveştilor, care ajunge să identifice şi să încurajeze de timpuriu, cei mai 

buni oratori/povestitori care vin pentru concursul naţional la Tîrgu-Mureş. Astfel, 

găzduind un numar de 60 de persoane, elevi şi profesori, Şcoala Gimnazială “Dacia” 

solicită cooperarea Consiliului Judeţean Mureş şi sprijin financiar, respectiv asigurarea 

în regim gratuit, a Sălii Mici din Palatul Culturii și .  

 

Organizator: Şcoala Gimnazială “Dacia”  

Locaţie: Tîrgu- Mureş  

Data: 07-08 aprilie 2017 

 

29. Programul “Dezvoltarea turismului prin promovarea tezaurului cultural mureșan” 

 

Programul îşi propune ameliorarea ofertei turistice prin promovarea valorilor 

culturale şi al tezaurului folcloric mureşan. Staţiunea Sovata Băi, ca obiectiv turistic,  
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are nevoie de prezenţa unor acţiuni şi activităţi diferite care să reprezinte în fapt, 

diversificarea ofertei de turism recreativ alături de cel balnear. În acest sens, 

începând cu anul 2016, oraşul Sovata a demarat un program pilot care a debutat cu 

desfăşurarea de mai multe evenimente culturale- spectacole de dansuri populare, de 

societate, sportive-aerobic, zumba, rumba etc, concerte de muzică clasică, populară, 

uşoară sau religioasă, prezentări tematice și demonstrații, evenimente interactive cu 

implicarea directă a turiștilor. În anul 2018, constatându-se reacții pozitive ale celor 

prezenți și nu numai, şi înţelegând necesitatea dezvoltării în această direcţie a 

staţiunii transilvănene, se propune şi în acest an continuarea programului demarat. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală “Bernády” 

Locaţie: Parcul Central al Staţiunii Sovata 

Data: iulie-august 2018 

 

30. VÂLTOAREA MUREŞEANĂ - Zilele Culturale Maghiare din Tîrgu-Mureş 

 

Prin cea de a VI-a ediție a evenimentului organizat în vederea promovării tradițiilor 

culturale maghiare din Transilvania ți valorificarea potenţialului turistic al zonei. 

Programul va cuprinde expoziţii de artă plastică şi fotografie, programe pentru copii 

şi tineret, concursuri sportive, târg e carte, serate literare, proiecţii de filme, târg 

meşteşugăresc, prezentări gastronomice şi degustări de vinuri. Toate acţiunile vor fi 

valorificate printr-o Gală a Festivalului Folcloric, completată periodic de concerte 

prezentate de artişti renumiţi din Ungaria.  

 

Organizator: Asociaţia pentru Tîrgu-Mureş 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

Data: 27 august – 2 septembrie 2018 

 

31. Festivalul internațional de dansuri populare ”Bekecsalja” 

 

Particularitatea festivalului constă în promovarea artei spectacolului folcloric, a 

moştenirii culturale locală şi naţională-internaţională, creştea calităţii serviciilor 

publice în domeniul cultural şi social. Prima ediţie a festivalului folcloric s-a bucurat 

de un mare succes prin participarea unor ansambluri de dans popular de copii/de 

tineri din ţinutul Sării, al Nirajului, al Târnavelor şi din oraşul Mezobereny din Ungaria 

– oraş înfrăţit cu oraşul Sovata, precum şi dansatori tradiţionali mai în vârstă care au 

participat la spectacolul desfăşurat în cadrul festivalului,  ansambluri care vor fi 

invitate şi la cea de a doua ediţie a festivalului din  acest an. Datorită impactului 

pozitiv de care s-a bucurat prima ediţie a festivalului, organizatorul  doreşte 

organizarea acestuia în fiecare an.  

Evenimentul din acest an va cuprinde o paradă a porturilor populare, întâmpinarea 

celor 220-250 de copii/tineri invitaţi să participe la eveniment care vor prezenta câte 

o coregrafie din repertoriul de dans popular specific ţinutului de unde provin. După 

fiecare coregrafie prezentată, copiii/tinerii vor fi evaluaţi şi apreciaţi de o comisie de 

specialitate alcătuită dintr-un etnograf, instructor de dans popular, muzician. 
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Finalul evenimentului se va bucura de un concert de muzică populară.  
 

Organizator: Asociaţia „EDUCATIO S.I.L.” Sovata 

Locaţie: Sovata 

Data: 01.10-25.11.2018 

 

32. Conferința Științifică Națională a Secției de Științe Medicale și Farmaceutice 

 

Obiectivul evenimentului este de a completa seria manifestărilor științifice 

tradiționale din domeniul medical și se adresează tuturor specialiştilor din domeniul  

farmaceutic și medical (preclinic și clinic). 

Conferința va aborda teme de actualitate: reglementările legislative în domeniul 

substanțelor utilizate; monitorizarea și creșterea siguranței medicamentului; 

creșterea eficienței în comunicarea dintre specialiști etc. 

 

Organizator: Secția de Științe Medicale și Farmaceutice a Societății Muzeului 

Ardelean 

Locaţie: Tîrgu-Mureș 

Data: 20-21.04.2018 

 

33. Concursul Naţional “Cupa Mirona” 

 

Evenimentul sportiv este organizat la Reghin, ediţia a XII-a, de către Clubul Sportiv    

„Dansul Viorilor” sub egida Federaţiei Române de Dans Sportiv, ca o recunoaştere a 

rezultatelor deosebite obţinute la nivel naţional şi internaţional, Reghinul a devenit 

capitala dansului sportiv - Centrul Naţional de Excelenţă în dansul sportiv, care a 

oferit primii campioni mondiali ai României la categoria “Adulţi”, şi alte trei titluri de 

campioni mondiali la categoriile „Tineret” şi „sub 21 ani”, Latino. 

La evenimentul sportiv din anul 2018, vor participa ca și anu trecut, când s-a 

înregistrat un succes notabil, peste 800 de dansatori, reprezentanţi ai dansului sportiv 

românesc din întreaga ţară - Tîrgu Mureş, Bucureşti,Timişoara, Cluj, Iaşi, Braşov, 

Oradea, Reşiţa, Piatra Neamţ, Sibiu, Satu Mare, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Teiuşi, 

Turda, Baia-Sprie, Dej, Sighetu-Marmaţiei etc. Aceştia vor evolua în  competiţii pe 

toate categoriile de vârstă, în două săli de concurs, în paralel, arbitraţi de arbitri 

legitimaţi ai Federaţiei Române de Dans Sportiv, de la cluburi din centrele de dans 

sportiv din ţară. 

 

Organizator: Clubul Sportiv “Dansul Viorilor” 

Locaţie: Reghin 

Data: 17-18 noiembrie 2018 

 

34. Concert folcloric ”Din Ardeal în toată țara” 

 

Prin prezentul proiect se intenționează dezvoltarea unui parteneriat în vederea 

organizării unui Concert de folclor “Din Ardeal în toată țara” desfășurat în și cu 

scopul celebrării Centenarului Marii Uniri, în colaborare cu Ansamblul Profesionist  
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”Ciprian Porumbescu” din Suceava, Ansamblul ”Mureșul” și Televiziunea Română. 

Asociația Culturală „Mureșul Superior„ supune atenției un spectacol - dueluri între 

cetere și voci care vor ajunge să strige frația și dragostea de țară, de neam. 

Spectacolul amintit, este programat pentru data de 26.06.2018, la Teatrul de Vara, 

sau în caz de vreme nefavorabilă la Palatul Culturii din Tîrgu-Mureș, și se consideră o 

premieră muzicală în activitatea culturală a orașului, ținând cont de cele 8 regiuni 

istorice (Ardeal, Banat, Mararmures, Crișana, Oltenia, Dobrogea, Muntenia, Moldova și 

Bucovina), și întâlnirea publicului tîrgumureșan cu nume de referință în muzica 

populară românească.  Educaţia interculturală a vremurilor noastre trebuie să vizeze 

mai întâi dirijarea interesului spre teritorii spirituale inedite, altele decât cele 

încetăţenite. În acest sens, respectarea tradiţiilor populare şi a valorilor spirituale au 

un rol deosebit în relaţiile interumane.  

 

                                  Organizator: Asociația Culturală “Mureșul Superior” 

Locaţie: Teatrul de Vară/Palatul Culturii Tîrgu-Mureș 

Data: 26 iunie 2018 

 

35. Festivalul „Ziua muzicii contemporane” 

 

Asociaţia Bronx Music Egyesület solicită parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş în 

scopul organizării Festivalului „Ziua muzicii contemporane” care se va desfăşura la 

Călugăreni. Acest eveniment face parte din proiectul „Csürszinház-Teatrul Şură”. 

Scopul acestui program este atragerea populaţiei spre muzica live de calitate. La 

eveniment vor participa formaţii cu muzică autentică, din mai multe ramuri ale 

muzicii uşoare: blues, jazz, soft rock, fusion, hard rock precum şi percuţie.  

 

Organizator: Asociaţia Bronx Music Egyesület 

Locaţie: Călugăreni 

Data: 25.06-14.07.2018 

 

36. Festivalul Zilelor Studențești Tîrgu-Mureș 

 

Zilele şi Festivalul Studenţilor din Târgu Mureș presupune activitatea dar și 

pasrticiparea studenţilor de la Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș, 

Universitatea Petru Maior, Universitatea ”Sapientia”, Universitatea de Arte şi 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, astfel creându-se un festival multicultural cu 

echipe variabile din punct de vedere etnic și social.  În ultimii ani s-a depăşit numărul  

de 5000 de studenți interesaţi. Scopul este de a oferi participanților o serie de 

programe, a căror rol principal este divertismentul, comunicarea și sedimentarea unor 

informații tehnice. Studenţii sunt organizaţi în echipe pentru a participa la diverse 

jocuri de strategie. Jocurile sportive sunt deasemenea indispensabile în timpul 

evenimentului, membrii echipelor pot înota sau pot juca baschet, fotbal. Aceste 

jocuri nu numai că oferă divertisment, dar se dovedesc a fi şi oportunitatea perfectă 

în dezvoltarea cooperării şi în realizarea noilor relaţii umane. O caracteristică 

importantă a Zilelor Studenţeşti este participarea profesorilor la eveniment, care  
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oferă posibilitatea de a dezvolta o relaţie bună profesor-student, într-un mediu 

prietenos și relaxant. În cadrul evenimentelor noastre sporim starea de spirit cu 

diferite concerte impresionante cu muzicieni atât din Romania cât și din Ungaria. 

                        Organizator: Asociația Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş 

Locaţie: Tîrgu-Mureș 

Data: 2-5 mai 2018 

 

37. „Gala Femeilor Rrome” 

Asociaţia ”Alpha Ardeleană Proeuropa” solicită parteneriat cu Consiliul Judeţean 

Mureş pentru demararea la nivel judeţean a  unui proiect intitulat „Fi tu însăţi, fără 

prejudecăţi”  în cadrul „Galei Femeilor Rrome”, eveniment care se doreşte a fi 

desfăşurat în luna martie 2018 în  Târgu-Mureş. Având în vedere că luna martie este 

declarată la nivel internaţional luna femeilor, asociaţia va premia femeile rrome 

active în domeniile: educaţie, sănătate, justiţie, cultură, dezvoltare comunitară, 

mass-media, și altele, exprimându-şi astfel  recunoştinţa şi aprecierea pentru femeile 

modele demne de urmat pentru tinerele generaţii. Totodată, evenimentul va 

reprezenta un mesaj de încurajare, de vizibilitate, de implicare constantă a femeilor 

roome în viaţa publică. Gala Femeilor Rrome reprezintă un moment de recunoaştere a 

curajului şi devotamentului femeilor mame, fiice, soţii, etc. Organizatori în cadrul 

proiectului vor fi: Instituţia Prefectului Județul Mureş, Organizaţia Femeilor Rrome 

Mureş, Alpha Ardeleană Proeuropa Tîrgu-Mureş. 

  

Organizator: Asociaţia ”Alpha Ardeleană Proeuropa” 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

                                   Data: luna martie 2018 

 

38. Festivalul internațional de folclor ”Joc și cântec în Ardeal” 

 

Festivalul  ”Joc și cântec în Ardeal” a fost inițiat în anul 2015, sub forma unui concurs 

național de folclor,organizat din fonduri proprii, iar în anii urmatori și-a îmbunătățit 

conținutul și desfășurarea, în anul 2017, participând cei mai buni solițti de muzică 

populară și ansambluri de jocuri tradiționale din majoritatea  zonelor folclorice ale 

țării, care au obținut premii la edițiile trecute. Anul acesta, festivalul  se afla la cea 

de-a IV-a ediție. Manifestarea își propune să contribuie la educarea și influențarea în 

mod pozitiv a gustului tinerei generații și nu numai, iubitoare de muzică 

autentică,reprezentand totodata o invitație de a ne apropia cu respect și demnitate  

de cultură  și civilizația traditională. 

Organizator: Asociaţia Culturală ”Friends Forever” 

Locaţie: Deda, Tîrgu-Mureș                                  

Data: 17-21 august 2018 
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39. Festivalul ”Pe Gurghiu, în jos și-n sus” 

 

Prin evenimentul propus este pusă în lumină importanţa pe care o are cultura în 

procesul înţelegerii şi cunoaşterii, a respectului, toleranţei în convieţuire, precum şi 

bunei vecinătăţi a diferitelor grupuri etnice. Diversitatea muzicii, a dansurilor şi mai 

ales a costumelor tradiţionale va fi pusă în evidenţă  si valoare de catre fiecare 

participant in parte.  Festivalul are în vedere colaborarea culturală regională și 

internațională, apropierea și cunoașterea culturii europene prin ansamblurile invitate, 

dar și prezentarea valorilor muresene multietnice manifestate în înțelegere și 

respect, toleranță în conviețuire, bună vecinătate a diferitelor grupuri 

etnice, promovarea Județului Mureș ca exemplu de înțelegere armonioasă și 

colaborare prin păstrarea propriei identități culturale și naționale. Manifestarea are 

un caracter competitiv iar scopul îl reprezentă promovarea tradiţiilor şi a portului 

popular din comuna Hodac, Ibăneşti, Toaca, în domeniul cântecului popular, 

concomitent cu valorificarea scenicã a celor mai autentice şi valoroase piese, 

specifice zonei  folclorice  reprezentate. Obiectivele principale sunt: încurajarea 

tinerilor iubitori de artă și autenticitate, descoperirea de noi talente, insuflarea 

caracteristicilor bazate pe respect, demnitate de cultură şi civilizaţie tradiţională, 

materială şi spirituală, stabilirea și consolidarea unor relații de prietenie față de 

participanții din alte țări, cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor țărilor participante. 

La acțiune se estimează a participa peste 1.000  de persoane. 

 

Organizator: Asociaţia ”Moștenitorii Hodacului” 

Locaţie: loc.Hodac, jud. Mureș 

                                   Data: 12-15 iulie 2018 

 

40. Aniversarea a 45 de ani de chirurgie cardiovasculară la Tîrgu-Mureș 

 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu-Mureş va marca 

în perioada 04.04-07.04.2018 un important eveniment medical „Aniversarea a 45 de 

ani de chirurgie cardiovasculară” care presupune derularea unor activităţi ştiinţifice şi 

culturale care se vor desfăşura în sălile Palatului Culturii din Tîrgu-Mureș, pentru a 

sublinia și potențialul turistic românesc, exemplificând cu una din cele mai 

reprezentative clădiri de patrimoniu arhitectural din țară, întrucât la acest eveniment 

vor participa un număr mare de invitaţi atât din ţară cât şi din străinătate. 

Evenimentul presupune derularea unor simpozioane şi conferinţe, oferirea de 

distincţii şi diplome precum şi un concert aniversar.  

 

Organizator: Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu-

Mureş 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

Data: 04.04-07.04.2018 
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41. Festivalul Palanețului – Zau de Cîmpie 

 

Scopul acestei manifestari este de a promova traditiile culturale și culinare cu specific 

țărănesc, ale zonei  Câmpiei  Mureșene, agroturismul prin valorificarea potențialului 

artiștilor instrumentiși amatori autentici. Obiectivele Festivalului “Palanețului’’, 

constau în sprijinirea tinerilor spre valorificarea potențialului agricol al zonei, 

revenirea în vatra satului, pentru  reapropierea de agricultură și zootehnie, 

încurajarea turismului rural, şi valorificarea potenţialului culinar  specific  al zonei, 

încurajarea tinerelor în sensul cunoaşterii, păstrării şi valorificării potenţialului 

folcloric (promovarea  cantecului instrumental, unic al zonei, renașterea grupului 

instrumental autentic ardelenesc (trio transilvan), implicarea eficientă a mass-mediei 

locale, regionale şi naţionale în procesul de promovare a produselor tradiționale locale   

și a obiceiurilor locului (dansuri și cântece populare), organizarea unui spectacol de 

folclor în cadrul evenimentului și a unui târg de produse de panificatie, și de produse 

de origine animală. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală „Grai Ardelean” 

Locaţie: Zau de Cîmpie 

Data: 20-22 septembrie 2018 

 

42.Concursul interjudețean de matematică ”Grigore Moisil” 

 

Interesul pentru calitatea actului educaţional a reprezentat o prioritate permanentă a 

instituțiilor publice. Astfel, participarea elevilor din judeţul Mureş în cadrul acestui 

concurs într-un număr mare – 350 de elevi și cadre însoțitoare și 30 de profesori 

membrii ai Comisiei centrale, dar şi promovarea judeţului Mureş, având în vedere 

imaginea pe care această competiţie o va avea în presa locală, respectiv sublinierea 

interesului pentru sprijinirea elevilor în vederea susținerii de competiții într-un mediu 

corect, justifică evenimentul ca fiind de interes public judeţean. Totodată, având în 

vedere rezultatele deosebite obţinute de elevii judeţului Mureş în anii şcolari 

precedenţi şi modul în care autorităţile publice locale şi judeţene au susţinut 

activităţi similare, se consideră a fi o prioritate a prezentului. În acest sens, se 

solicită sprijinul financiar şi vizitarea Muzeului Judeţean Mureş, în regim gratuit.  

 

Organizator: Inspectoratul Școlar Judeţean Mureş 

Locaţie: Tîrgu Mureş 

Data: 23-25 martie 2018 

 

43. Spectacol de teatru coregrafic ”Omul în neomenie” 

 

Asociaţia de dans „Bekecs” înfiinţată în anul 2009 sprijină activitatea ansamblului de 

dans Bekecs din Miercurea Nirajului şi reprezintă valorice folclorice din microregiunea  

Valea Nirajului  de aproape 20 de ani, fiind primul ansamblu major maghiar de amatori 

înfiinţat în judeţul Mureş. Scopul asociaţiei constă în sprijinirea activităţilor privind 

conservarea şi păstrarea tradiţiilor şi a valorilor populare, în special promovarea  
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dansului popular tradiţional, în contextul integrării acestor valori în moştenirea 

culturală europeană.  

Din anul 2009 ansamblul  a avut 12 premiere şi ţine anual peste 100 de spectacole de 

folclor sau de teatru de dans folcloric în ţară şi străinătate colaborând cu teatre 

precum Teatrul Şura, Teatrul Spectrum, Teatrul Naţional Târgu Mureş precum şi 

primăriile de pe Valea Nirajului.  

Din anul 2017 ansamblul a fost înregistrat la Ministerul Culturii ca şi companie 

profesionistă de spectacole, având numele de Teatrul de dans popular Bekecs, cu 10 

angajaţi şi 10-14 colaboratori.   

Pentru anul 2018, asociaţia şi-a propus, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş, să 

comemoreze anului Centenarului cu un spectacol inedit de teatru coregrafic care va 

avea titlul de „Omul în neomenie”. Data propusă a premierei spectacolului este 11 mai  

iar locaţia va fi sala mare a Teatrului Naţional din Târgu-Mureş. În perioada mai-

decembrie 2018 se intenţionează organizarea de spectacole în 10 locaţii din judeţul 

Mureş. 

 

Organizator: Asociaţia de dans „Bekecs” 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

Data: 11 mai 2018 

 

44. Festivalul județean pentru copii ”2 zile de aventură în lumea stelelor” 

 

În anul 2018, se va organiza cea de a III-a ediție a festivalului multicultural, interactiv 

pentru copii, la care se estimează o participare de peste 1000 de copii, dar și cel puțin 

70 de voluntari care s-au implicat și la edițiile trecute, reușind împreună ridicarea 

calității evenimentului menționat. Beneficiarii proiectului se împart pe două categorii 

de vârstă – 16-25 ani, respectiv 7-12 ani, de etnii diferite. Scopul acțiunii constă în 

stimularea învățării și percepției, precum și oferirea de informații despre spectrul 

stelar și planete, care implică o serie de activități interactive care le stimulează 

spiritul de echipă, tolerarea și învățarea prin joc. 

 

Organizator: Asociația ”Creactivity” 

Locaţie: Tîrgu-Mureş 

Data: 10-11 noiembrie 2018 

 

45. Proiect ”Umbrela – Ernyő: multiculturalitatea regională și platforme media 2018” 

Prin evenimentul programat a se desfășura în perioada 4-11 mai 2018, se dorește 

promovarea valorilor multiculturale în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 

10 ani de la înființarea postului regional TVR Tîrgu-Mureș. Programul ”Umbrela” 

cuprinde un spectacol de folclor, un seminar, o expoziție foto, o gală de premiere și un 

program în aer liber încheiat cu un concert de muzică ușoară. Acestea vor fi difuzate 

pe postul regional TVR Tîrgu-Mureș și pe postul național TVR3. 
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Organizator: Asociaţia Culturală ”PRO NOVUM”Tîrgu-Mureș 

Locaţie: Tîrgu-Mureș 

                                 Data: 4-11 mai 2018 

 

46. Turist în Mureş: 

Pornind de la conceptul nevoii de evoluţie permanentă, stimularea turismului 

mureşean constituie o semnificativă posibilitate de dezvoltare. Astfel, organizarea de 

acţiuni culturale - unele devenite tradiţionale, altele care  

oferă un real potenţial stimulativ, reprezintă un mijloc concret în dezvoltarea 

turismului cultural şi rural, parte din ceea ce reprezintă activitatea turistică propriu-

zisă - derulare de programe recreative cu suport pentru dezvoltarea activităţilor 

economice. Considerăm că dezvoltarea turismului rural poate produce schimbări 

importante în viaţa satelor, deoarece judeţul Mureş dispune  

de o oferta turistică deosebită, aşa cum sunt zonele de interes – Valea Mureşului, 

Valea Gurghiului, Valea Nirajului, Valea Tîrnavelor, Microregiunea Bălăuşeri –Sovata, 

şi nu numai. 

Drept urmare, prisma multiculturalităţii, valorificarea resurselor proprii specifice 

(balneare, naturale, vitipomicole, cinegetice, gastronomice, artizanale, etnografice si 

folclorice), sau posibilitatea dezvoltării agroturismului şi amenajărilor pentru sport 

sau chiar echitaţie, nu pot constitui decât suporţi pentru dezvoltare şi ridicarea 

nivelului de trai. 

 

Ţinând cont de succesul festivalurilor Văii Mureşului şi Văii Gurghiului, ajunse la a XV-

a, a XIV-a, cu o participare de aproximativ 15.000 de persoane/ediţie, iar din anul 

2014 şi cel al Văii Nirajului, cu aproximativ acelaşi număr de participanţi, Festivalul 

“Târgul Fetelor” sau cele ale văilor Niraj, Tîrnava Mică,  Tîrnave sau Câmpiei 

Mureşene, adăugându-se complexul Festival ”AWAKE”, un festival de muzică și arte 

care își propune să marcheze și mai pregnant prezența județul Mureș în circuitul 

festivalier, prin organizarea unui eveniment de talie internațională, considerăm că 

aceste evenimente pot forma cadrul proiectului de interes public judeţean “Turist în  

Mureş”, dedicat deopotrivă mureşenilor dar şi potenţialilor vizitatori ai judeţului din 

toate zonele şi din afara ţării.  

Organizarea acestor festivalurilor fiind cadrul de realizare, cu resursele tehnice 

proprii ale Consiliului Judeţean Mureş, a unor materiale text, foto şi video, ce se vor  

constitui într-o bază de date şi o platformă on-line (pe site-ul www.cjmures.ro) de 

promovare turistică a zonelor unde sunt organizate aceste evenimente.  

Prin oferta propusă de iniţiatorii manifestărilor, vor fi organizate o serie de activităţi 

care includ expoziţii de artă meşteşugărească, spectacole de muzică tradiţională şi 

dans, piese de teatru, precum şi seminarii dedicate dezvoltării rurale, bazată pe 

valori locale. Organizatorii au ca obiectiv principal conservarea patrimoniului cultural 

imaterial şi material, ca mijloc de consolidare a legăturilor cu lumea satului. 

 

Aceste evenimente reprezintă piloni de prezentare, la scară largă, a tradiţiilor 

româneşti, maghiare şi săseşti din aproape toate zonele judeţului. Aceste evenimente 

sunt în fapt, mijloace incontestabile de promovare a potenţialului turistic al judeţului  
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Mureş, prin care intenţionăm atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori, 

reprezentând şi pentru fiecare mureşean o deschidere culturală. 

 

46.1. Festivalul ”Târgul fetelor” – obiceiuri pe Valea Gurghiului 

Organizator: Asociaţia Culturală ”Pe Mureş şi pe Târnavă” 

Locaţie: Platoul de lângă Pădurea Mociar, Gurghiu 

Data: 23-24 iunie 2018 

 

46.2. Festivalul Văii Mureşului 

Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Mureşului” 

Locaţie: Platoul ”La Alei”, com. Răstoliţa 

Data: iulie – august 2018 

 

46.3. Festivalul Văii Nirajului – Zilele Patrimoniului Cultural 

Organizator: Asociaţia Microregiunea ”Valea Nirajului” 

Locaţie: Miercurea Nirajului 

Data: 27-29 iulie 2018 

 

46.4. Festivalul Văii Gurghiului, 

Organizator: Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului 

Locaţie: Platoul ”La Fâncel”, com. Ibăneşti 

Data: august 2017 

 

46.5. Festivalul Văii Târnavei Mici 2018: Patrimoniu Cultural Imaterial-Turism şi 

Dezvoltare Durabilă  

Organizator: Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata 

Locaţie: Sângeorgiu de Pădure, Castelul Rhédey 

Data: 22-23 iunie 2018 

 

46.6. Festivalul de muzică şi arte AWAKE 

 

Festivalul de muzică şi arte AWAKE este organizat de compania EMAGIC LIVE SRL în 

colaborare cu Asociaţia CULTURAFT, asociaţia asumându-şi finanţarea, gestionarea şi 

implementarea proiectului multi-cultural ce implică artiştii de origine română şi 

maghiară din cadrul festivalului AWAKE. 

Pentru că judeţul Mureş are o lungă tradiţie în găzduirea evenimentelor muzicale de 

anvergură, tradiţie ce a fost întreruptă în ultimii patru ani, prin dispariţia unuia 

dintre cele mai apreciate festivaluri de muzică din ţară, "Peninsula". S-a creat un gol 

în peisajul cultural, resimţită în special de tineri, care s-au îndreptat către 

evenimente din afara judeţului sau chiar a ţării. Iniţiativa acestui nou festival 

aparţine unui grup dintre aceşti tineri din Târgu-Mureş, absolventi ai Universităţii  

„Petru Maior”, care au contactat membrii fondatori ai Asociaţiei Culturaft în vederea 

organizării unui nou eveniment muzical de anvergura în zona. Astfel a luat naştere  

Festivalul de muzică şi arte AWAKE, ce îşi propune să readucă judeţul Mureş în 

circuitul festivalier, prin organizarea unui eveniment de talie internaţională.  

Acest festival își propune atragerea unui număr semnificativ de turiști care să 
descopere multiplele și magnificele monumente de patrimoniu de pe raza județului  
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Mureș, prin organizarea unor circuite turistice dedicate publicului participant la 
festivalul AWAKE. Având un contract încheiat cu locația - domeniul Teleki din 
Gornești - pe o perioadă de minim 10 ani, intenționăm să creștem acest festival într- 
unul dintre cele mai importante și căutate evenimente artistice și turistice ale 
României, un festival unde artele, natura deosebită și monumentele de patrimoniu să 
se completeze și să conducă la experiențe de neuitat pentru publicul local și 
international. Se vor organiza: 1.CONCURSUL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ și TABĂRA DE 
CREAȚIE ARTDOOR va fi din nou organizat cu sprijinul UAP (Uniunea Artiștilor Plastici) 
și OAR (Ordinul Arhitecților) din Mureș. El va include un concurs internațional de 
proiecte de opere de artă de tipul "big art installations" (similar cu concursul 
organizat în cadrul festivalului Sziget), care va genera un număr de aproximativ 10 
obiecte de artă de mari dimensiuni ce vor fi asamblate în cadrul taberei de creație ce 
va precede începerea festivalului, urmând a fi instalate sub forma unei expoziții în 
aer liber, având vernisajul chiar pe 17 august, data deschiderii festivalului; 
2. PROIECTUL DE MUZICĂ va include contractarea și organizarea concertelor cu artiștii 

români, maghiari și internaționali ce vor urca pe scenele festivalului AWAKE și vor 

susține concerte din diverse genuri musicale;  

3. PLATFORMA DE IMPLICARE SOCIALĂ "FEED YOUR MIND" va continua în 2018 seria de 

conferințe și ateliere dedicate subiectelor importante pentru publicul tânăr. Având în  

vedere ca 2018 este anul centenarului Marii Uniri, una dintre temele centrale propuse 

pentru platforma va fi "TRANSILVANIA LA CENTENARUL MARII UNIRI: CUM CONVIEȚUIM  

100 DE ANI MAI TARZIU" - o dezbatere onestă pe tema multiculturalității, a ceea ce ne 

unește și ceea ce ne dezbină și cum putem să mergem mai departe și mai armonios în 

secolul 21. 

 

Organizator: Asociaţia “Culturaft” 

Locaţie:Gorneşti 

Data: 17-19 august 2018 

 

45.7. Festivalul Târnavelor 

Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Târnavelor” 

Locaţie: Târnăveni 

Data: octombrie 2018 

 

B. ACTIVITĂŢI PROPRII ALE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

 

Aceste activităţi sunt iniţiate de autoritatea publică judeţeană, în considerarea 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, în vederea asigurării cadrului necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind cultura. 

În acest context, dată fiind diversitatea modalităţilor în care se poate asigura accesul 

la cultură, activităţile preconizate a fi organizate şi desfăşurate de Consiliul Judeţean 

Mureş vor beneficia de sprijinul Muzeului Judeţean Mureş, Bibliotecii Judeţene Mureş,  

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Ariel” şi 

Ansamblului Artistic Profesionist “Mureşul”, după caz. 

Pentru pozițiile 1-5, au fost completate separate descrierile și alte date tehnice (vom 

participa cu sprijin logistic, iar pentru studiu, acestea vor fi scanate și atașate ca 

materiale disponibile la prezenta hotărâre. 
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4. Zilelor Europene a Patrimoniului Cultura - ziua Porţilor Deschise la 

monumentele din judeţul Mureş  

 

Justificare: În judeţul Mureş sunt peste 1000 de monumente care se regăsesc pe lista 

monumentelor istorice din România elaborate de către Ministerului Culturii. Suntem 

judeţul cu cele mai multe castele din România, mai mult deţinem două situri UNESCO, 

Cetatea Medievală din Sighişoara şi Saschiz.  

Având un patrimoniu atât de bogat considerăm că este necesară derularea unor 

proiecte de conştientizare şi de promovare a acestor valori judeţene. O parte a 

patrimoniului material, în special clădirile istorice din marile oraşe sunt bine 

întreţinute, dar există multe cazuri dramatice în care clădirile istorice sunt 

abamdonate, fiind într-o stare de degradare avansată – cum este cazul a numeroase 

biserici din judeţul Mureş sau a unor castele, conace rurale. 

Zilele europene ale patrimoniului cultural au scopul de a promova patrimoniul 

construit oferind vizite la noi comori culturale şi deschizând clădiri istorice care sunt 

în mod normal închise publicului.  

Consiliul Judeţean Mureş se alătură la această iniţiativă prin deschiderea pentru o zi a 

mai multor monumente istorice şi asigurarea unor ghizi turistici pentru vizitatori. Cu 

ocazia zilei porţilor deschise vom organiza şi câteva evenimente culturale în preajma  

unor clădiri de patrimoniu şi vom derula o campanie de sensibilizare a populaţiei faţă 

de monumentele istorice. 

 

Locaţia: localităţi din judeţul Mureş 

Perioada: septembrie 2018 

 

5. Campanie de conştientizare cu privire la regulile aplicabile in situri Natura 2000 

Justificare: în judeţul Mureş există un număr mare (43 ca număr) de arii naturtale 

protejate, din toate categoriile, pornind de la rezervaţiile naturale, până la Parcul 

Naţional Călimani. O parte însemnată a acestora reprezintă reţeaua Natura 2000, o 

reţea Europeană de arii naturale protejate, desemnate de România în conformitate cu 

prevederile Directivei Păsări (Council Directive 2009/147/EC) şi Directivei Habitate 

(Council Directive 92/43/EEC) a Uniunii Europene.  

Siturile Natura 2000 acoperă suprafeţe foarte însemnate în judeţul Mureş (mai ales în 

zona văii Nirajului, Târnavei Mici, Gurghiului şi Mureşului superior) şi au generat multe 

conflicte/neînţelegeri între autorităţile de mediu, sectorul privat şi populaţie. Cauza 

principală a acestor conflicte este lipsa de conştientizare a populaţiei şi a sectorului 

privat cu privire la limitaţiile şi posibilităţile ce se derivă din statutul Natura 2000 a 

unei zone. 

Consiliul Judeţean va organiza o campanie de conştientizare cu privire la regulile 

aplicabile în siturile Natura 2000, cu intenţia de a clarifica o serie de neînţelegeri în 

domeniu şi având ca obiectiv promovarea investiţiilor cu impact redus asupra  

mediului, respectiv identificarea posibilităţilor de reducere a impactului acestora 

asupra biodiversităţii. 
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C. ACTIVITĂŢI PRIVIND PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE CENTENARUL 

MARII UNIRI ŞI AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 

În 2018 se vor împlini 100 de ani de la Marea Unire, înfăptuită la 20 noiembrie 1918 

când Consiliul Național Român Central anunță convocarea Marii Adunări Naționale la  

Alba Iulia – cetatea istorică a neamului român, încununată deja prin fapta lui Mihai 

Viteazul de la 1600 și a supliciului conducătorilor Revoluției de la 1784 în cetatea 

orașului. Având în vedere sărbătoarea istorică a României, Consiliul Județean Mureș, 

sub  egida „Programul Centenar” va promova și derula proiecte în domeniile culturii, 

educaţiei și cercetării, şi nu numai, în vederea aniversării Centenarului, pentru a ne 

putea exprima parcursul modern şi european al țării noastre, acum la 100 de ani de la 

încheierea Primului Război Mondial și înfăptuirea Marii Uniri. Proiecte pe care ni le 

asumăm la nivel judeţean și le dedicăm Centenarului, sunt tocmai pentru a face 

legătura între sacrificiile din trecut şi România timpurilor prezente şi viitoare, 

subliniind că, după încheierea Primul Război Mondial, odată cu Unirea Transilvaniei cu 

Regatul României a apărut pentru prima dată şi formula de "judeţul Mureş".  

Activităţile programului menționat, se completează cu activităţile propuse în acest 

sens, de către instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 

 

III. PLANUL DE ACŢIUNE 

Perioada de implementare a programului este martie - decembrie 2017, aceasta fiind 

precedată de activităţile pregătitoare ale manifestărilor şi urmată de analiza 

impactului şi a rezultatelor acestuia, după cum urmează: 

 

Luna 

 

Perioada 

 

Activitatea 

 

FEBRUARIE 15 februarie 

 

Aprobarea programului 

 

MARTIE– 

DECEMBRIE 

 

Toată perioada 

 

Pregătirea activităţilor din program 

Derularea activităţilor 

 

DECEMBRIE 

 

15-31 

 

Pregătirea şi prezentarea raportului 

 

 

Calendarul concret al activităţilor stabilite, conţinutul conceptual şi artistic al acestora 

va fi cuprins într-un referat supus aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş. 

 

Metode de implementare: 

 

Activităţile vor fi implementate prin resursele umane proprii ale aparatului de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiilor de cultură 

subordonate, prin constituirea unei echipe care va avea atribuţii specifice. 

Pe de altă parte, Consiliul Judeţean Mureş va contracta, în condiţiile stabilite de lege, 

bunurile, serviciile sau lucrările necesare implementării activităţilor, pentru care nu 

dispune de personal sau echipamente adecvate. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/20_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
https://ro.wikipedia.org/wiki/1600
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_de_la_1784
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Motive pentru alegerea metodologiei propuse: 

 

Prin metodologia propusă anterior, Consiliul Judeţean Mureş va realiza o economie 

considerabilă de fonduri, maximizând experienţa angajaţilor instituţiei. 

 

Proceduri de evaluare internă 

 

La finalul activităţilor, se va întocmi un raport ce urmează să fie prezentat conducerii 

Consiliului Judeţean Mureş, care va forma obiectul unei propuneri pentru eventuala 

continuitate a acestora, precum şi sugestii pentru ediţiile viitoare. 

 

IV. BUGETUL ACTIVITĂŢILOR 

Bugetul activităţilor este prevăzut în anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de 

aprobare a acestora şi se va asigura din bugetul autorităţii publice judeţene, de la 

capitolul 870250 – Alte acțiuni economice, cu respectarea prevederilor legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


