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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 veniturile proprii ale instituțiilor subordonate. 

 

I. INVESTIŢII 

A. Consiliul Judeţean  - lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Categoria 

de 
investiţie  

Alocat buget 
2018 

din care: 

Buget local Credit 
Venituri 
proprii 

0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 

  TOTAL CHELTUIELI DE INVESTIŢII 2018   119.516.500 107.608.000 10.994.000 914.500 

  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care   100.655.000 89.661.000 10.994.000 0 

  Total cap.51   1.514.000 1.514.000 0 0 

1 
Sistem de sonorizare , înregistrare vot electronic, traducere simultană pentru Sala Mare de 
ședințe 51.C 295.000 295.000     

2 PT, taxe, avize, acorduri "Centru de intervenţie în Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33" 51.C 139.000 139.000     

3 
Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului Judeţean 
Mureş (documentaţie tehnico-economică + avize, acorduri certificat urbanism) - faza SF+PT 51.C 295.000 295.000     

4 Server 51.C 60.000 60.000     

5 Calculatoare 51.C 120.000 120.000     

6 Multifuncționale  51.C 30.000 30.000     

7 Hărţi de risc  51.C 167.000 167.000     

8 
Servicii de proiectare pentru completarea Paragrafului 8.2 Patrimoniul cultural construit din 
documentația Reactualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Județean, județul Mureș 51.C 149.000 149.000     

9 
Servicii de proiectare arhitectură Reabilitarea arhitecturală și peisagistică a ansamblului 
memorial de la Oarba de Mureș 51.C 72.000 72.000     

10 Sistem PC 1 buc 51.C 10.000 10.000     

11 Sistem PC 2 buc 51.C 11.000 11.000     
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Categoria 

de 
investiţie  

Alocat buget 
2018 

din care: 

Buget local Credit 
Venituri 
proprii 

0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 

12 Sistem de operare 2 buc 51.C 1.000 1.000     

13 Pachet gestionare documente 51.C 165.000 165.000     

  Total cap.60   65.000 65.000 0 0 

1 Generator electric automatizat 60.C 20.000 20.000     

2 Router CISCO-IPSEC algoritm de criptare 60.C 15.000 15.000     

3 Subsistem de detecție, alarmare și controlul incendiului 60.C 30.000 30.000     

  Total cap.66   135.000 135.000 0 0 

1 
DALI Reabilitarea şi modernizarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş 66.C 135.000 135.000     

  Total cap.74, din care:   519.000 519.000 0 0 

1 
Achiziția de servicii de specialitate pentru realizarea Studiului de fezabilitate pentru 
dezvoltarea depozitului zonal Sînpaul prin construirea celulei nr. 2 de depozitare 74.C 158.000 158.000     

2 

Servicii de dirigenție de șantier pentru recepția finală a obiectivelor de investiții realizate în 
cadrul proiectului SMIDS Mureș  74.C 158.000 158.000     

3 

Sistem de supraveghere video a obiectivelor de investiții Instalație TMB Sinpaul și Stația de 
sortare/transfer/compostare Cristești 74.B 143.000 143.000     

4 
Branșare utilități stație sortare, transfer, compostare Cristești la rețeaua de apă – canal si 
racordare la stația de pre-epurare Cristești 74.B 60.000 60.000     

  Total cap.84, din care:   98.422.000 87.428.000 10.994.000 0 

1 
"Amenajare sediu Serviciu  de Întreţinere Drumuri Judeţene" (inclusiv taxe şi avize) - 
Actualizare SF 84.B 80.000 80.000     

2 Achiziție teren pentru construire sediu Serviciu de Întreţinere Drumuri Judeţene 84.B 247.000 247.000     

3 
RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente) – execuție lucrări, avize, taxe, 
acorduri şi asistenţă tehnică 84.A 54.168.000 43.174.000 10.994.000   

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

5 Expropiere teren ,,Drum de acces la  Platforma Parc industrial Mureş -Platforma Vidrasău" 84.C 10.000 10.000     

6 
Modernizare căi de comunicații ce deservesc Aeroportul ”Transilvania” - PT+actualizare SF și 
PT 84.B 575.000 575.000     

7 Canalizare pluvială în incinta aeroportului - SF+AVIZE 84.C 85.000 85.000     

8 Dotări Serviciu de întreținere drumuri județene, total din care:   582.000 582.000 0 0 
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Categoria 

de 
investiţie  

Alocat buget 
2018 

din care: 

Buget local Credit 
Venituri 
proprii 

0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 

8.1 Perie rotativa pentru MAN 84.C 35.000 35.000     

8.2 Troliu 84.C 4.000 4.000     

8.3 Redresor electric 84.C 4.000 4.000     

8.4 Nivelă laser 84.C 4.000 4.000     

8.5 Freză pentru reprofilare şanţuri 84.C 50.000 50.000     

8.6 Maşină de tăiat asfalt şi beton 84.C 19.000 19.000     

8.7 Placă compactoare 100 kg 84.C 14.000 14.000     

8.8 Vibrator de beton 84.C 7.000 7.000     

8.9 Tocător forestier  84.C 56.000 56.000     

8.10 Aparat de sudură MIG-MAG 84.C 14.000 14.000     

8.11 Remorcă trailer 3.5 t 84.C 36.000 36.000     

8.12 Cupă malaxor beton 84.C 40.000 40.000     

8.13 Dispozitiv de rotire (cupă) 84.C 60.000 60.000     

8.14 Cupă șanț trapezoidală 84.C 12.000 12.000     

8.15 Panou electric avertizare luminoasă 84.C 30.000 30.000     

8.16 Invertor de tăiat cu plasma 100A 84.C 15.000 15.000     

8.17 Autoutilitară 84.C 82.000 82.000     

8.18 Autoturism de teren 84.C 100.000 100.000     

9 Investiţii conform program de drumuri 84 42.672.000 42.672.000     

  CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 65 50.000 50.000 0 0 

1 

Proiectare şi execuţie amplasare/construcţie rampă pentru persoane cu dizabilităţi la 
intrarea în unitatea şcolară şi construcţia/adaptarea toaletelor pentru persoanele cu 
dizabilităţi 65.A 40.000 40.000     

2 Amplasare sistem supraveghere video 65.C 10.000 10.000     

  CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 65 14.000 14.000 0 0 

1 Sistem supraveghere video CSEI nr.2 Tîrgu Mureș  65.C 8.000 8.000     

2 Sistem supraveghere video CSEI nr.2 Târnăveni 65.C 6.000 6.000     

  CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN 65 17.000 17.000 0 0 

1 Multifuncțională (copiator, imprimantă, scanner) A3 65.C 5.000 5.000     

2 PC(calculator personal) 1 buc 65.C 5.000 5.000     
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Categoria 

de 
investiţie  

Alocat buget 
2018 

din care: 

Buget local Credit 
Venituri 
proprii 

0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 

3 
Reactualizare documentație "Reabilitare clădire școală veche în vederea înființării unui 
internat. 65.C 7.000 7.000     

  UNITĂŢI SANITARE, din care:   6.542.500 5.873.000 0 669.500 

  SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ total, din care: 66 5.403.000 5.323.000 0 80.000 

1 Proiectare + execuție buncăr și spații conexe laborator radioterapie 66.B 4.843.000 4.843.000     

2 Reactualizare Studiu de Fezabilitate parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26 66.C 50.000     50.000 

3 

Proiectare + execuție lucrări de reparații și amenajare în vedrea instalării aparatului de 
Rezonanță Magnetică 66.C 130.000 130.000     

4 

Proiectare + execuție RK rețea termoficare, apă caldă, apă rece, canalizare și realizare 
stație locală de tratare ape uzate imobil Str. Gh. Marinescu nr. 1 

66.C 250.000 250.000     

5 
Expertiză tehnică și evidențiere lucrări la stadiul actual pentru obiectivul "Reparații capitale 
bucătărie centrală și extindere clădire cu două niveluri pentru activități medicale" 66.C 100.000 100.000     

6 Reactualizare studiu de fezabilitate lift Boli Infectioase I 66.C 30.000     30.000 

  SPITALUL MUNICIPAL TÂRNĂVENI total, din care: 66 1.139.500 550.000 0 589.500 

1 Aparat ventilație mecanică   66.C 103.000 103.000     

2 Aspirator de secreții portabil   4 buc 66.C 30.000 30.000     

3 Scaun de transport pacienți 66.C 5.000     5.000 

4 Targă mobilă hidraulică Trendelenburg 66.C 23.000 23.000     

5 Injectomat   5 buc 66.C 43.000 43.000     

6 Laringoscop cu lamă flexibilă 3 buc 66.C 18.000 12.000   6.000 

7 Pistol biopsie refolosibil 66.C 33.000 33.000     

8 Trusă instrumentar chirurgie 66.C 30.000     30.000 

9 Manipulator uterin 66.C 14.000 14.000     

10 Trusă Instrumentar ORL 66.C 15.000     15.000 

11 Timpanometru 66.C 20.000 20.000     

12 Endoscop rigid 0° 66.C 10.000     10.000 

13 Negatoscop mamografii 66.C 12.000 12.000     

14 Aparat de sterilizare-autoclav 66.C 80.000     80.000 

15 Linie de includere in parafină 66.C 46.000     46.000 

16 Nișă prelevare 66.C 40.000     40.000 
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Categoria 

de 
investiţie  

Alocat buget 
2018 

din care: 

Buget local Credit 
Venituri 
proprii 

0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 

17 Targă transport cadavre cu capac 66.C 15.000     15.000 

18 Paturi ATI  66.C 100.000     100.000 

19 Monitoare funcții vitale     66.C 60.000     60.000 

20 D.A.L.I.-Reabilitarea și modernizarea subsol  Pavilonului Central 66.C 60.000 60.000     

21 Studiu fezabilitate - schimbare rețea de canalizare in incinta spitalului 66.C 40.000 40.000     

22 Inlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie PVC pavilion administrativ 66.C 35.000 35.000     

23 Rezervă apă consum secția Pediatrie 66.C 30.000 30.000     

24 Inlocuire rețea internă termoficare Pavilion Administrativ 66.C 40.000 40.000     

25 Inlocuire rețea apă și canalizare Secția Pediatrie 66.C 15.000 15.000     

26 Expertiză tehnică Pavilion central în vederea reabilitării subsolului 66.C 10.000 10.000     

27 Laparoscop 66.C 157.000     157.000 

28 Aspirator chirurgical 66.C 5.000     5.000 

29 Sursă lumină endourologie 66.C 15.500     15.500 

30 Monitor endourologie 66.C 5.000     5.000 

31 Rampă acces pentru persoane cu dizabilități Secția de Pediatrie 66.C 30.000 30.000     

  UNITĂŢI DE CULTURĂ total, din care:   955.000 955.000 0 0 

67 MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care: 67 711.000 711.000 0 0 

  PALATUL CULTURII, total din care:   90.000 90.000 0 0 

1 Dren asanare şi membrană hidroizolatoare Palatul Culturii 67.A 90.000 90.000     

  SECȚIA GURGHIU,  total din care:   27.000 27.000 0 0 

2 

Realizare SF pentru construcția clădirii de protecție deasupra clădirii comandamentului din 
parcul arheologic de la Călugăreni 

67.C 20.000 20.000     

3 Licentă Autocad 67.C 7.000 7.000     

  CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ MĂRĂȘTI 8,  total din care:   87.000 87.000 0 0 

4 SF mansardare clădire administrativă, completare solicitări ISU 67.C 3.000 3.000     

5 
PT mansardare clădire administratikvă, izolare termică, montare ascensor 

67.C 84.000 84.000     

  SECȚIA DE ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ,  total din care:   36.000 36.000 0 0 

6 Achiziții obiecte muzeale 67.C 20.000 20.000     

7 Sistem sonorizare integrat pentru expoziții 67.C 10.000 10.000     
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Categoria 

de 
investiţie  

Alocat buget 
2018 

din care: 

Buget local Credit 
Venituri 
proprii 

0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 

8 Umidificatoare 2 buc 67.C 6.000 6.000     

  SECȚIA DE ȘTIINȚELE NATURII,  total din care:   7.000 7.000 0 0 

9 Tablă electronică interactivă multi-touch cu proiector încorporat  67.C 4.000 4.000     

10 Unitate centrală pentru tabla electronică interactivă 67.C 3.000 3.000     

  MUZEUL DE ARTĂ,  total din care:   68.000 68.000 0 0 

11 Aparat cu ultraviolete pentru scanat lucrări de artă 67.C 3.000 3.000     

12 Achiziții obiecte muzeale 67.C 65.000 65.000     

  LABORATOR RESTAURARE CONSERVARE,  total din care:   6.000 6.000 0 0 

13 Masă luminoasă 67.C 6.000 6.000     

  CETATEA MEDIEVALĂ,  total din care:   220.000 220.000 0 0 

14 Hidroizolare și pavare curte interioară 67.C 110.000 110.000     

15 Completare PT renovare clădire Muzeul de istorie 67.C 110.000 110.000     

  Zau de Cămpie,  total din care:   170.000 170.000 0 0 

16 Realizare drenaj, eliminare ape din subsol 67.B 120.000 120.000     

17 DALI Reabilitare castel Ugron 67.C 50.000 50.000     

  BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ 67 244.000 244.000 0 0 

1 Restaurare frescă Biblioteca Teleki 67.C 244.000 244.000     

  
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ total, din 
care: 68 2.019.000 2.019.000 0 0 

  LUCRĂRI ÎN CONTINUARE, total din care:   1.284.000 1.284.000 0 0 

1 Amenajare bucătărie la CRRN Reghin 68 A 1.284.000 1.284.000     

  LUCRĂRI NOI, total din care:   735.000 735.000 0 0 

2 
Extindere și mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări interioare, construire 
împrejmuire la CTF Târnăveni, str. Plevnei nr 3 68.B 607.000 607.000     

3 Modificarea sistemului de acaparare a apei pluviale de pe acoperiș CSCDN SIGHIȘOARA 68.B 68.000 68.000     

4 Sistem voltaic Brîncovenesti 68 B 60.000 60.000     

84 RA AEROPORT TRANSILVANIA, total din care: 84 9.264.000 9.019.000 0 245.000 

1 
Autospecială de stins incendii de aeroport 

84.C 2.975.000 2.975.000     
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Categoria 

de 
investiţie  

Alocat buget 
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din care: 

Buget local Credit 
Venituri 
proprii 

0 1 2 3=4+5+6 4 5 6 

2 

Upgrade PT balizaj la cat II OACI CR Alfa, platforma 2 şi iluminat platformă 

84.C 39.000 39.000     

3 
Realizare studii de prefezabilitate şi fezabilitate pentru modernizarea aeroportului şi 
includerea şi a obiectivelor din Master Plan General de Transport 84.C 650.000 650.000     

4 Reactualizare SF+PT remiză PSI 84.C 98.000 98.000     

5 Reactualizare DALI + PT și indicatori tehnico economici pentru lucrări de reabilitare la CT1 84.C 35.000 35.000     

6 
DALI + PT și detalii de execuție extindere și copertină cu legatură la terminal sosiri 
internaționale 84.C 135.000 135.000     

7 Echipament multifuncțional de deszăpezire și degivrare PDA 84.C 2.700.000 2.700.000     

8 Modernizare terminal plecări etapa I 84.C 410.000 410.000     

9 Reconfigurare echipament degivrare aeronave 84.C 274.000 274.000     

10 SF și PT drum perimetral tehnologic perimetral  84.C 100.000 100.000     

11 Upgrade sistem de procesare și control pasageri(CMS) 84.B 115.000 115.000     

12 SF și PT amenajare flux cargo 84.C 160.000 160.000     

13 SF și PT sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral 84.B 160.000     160.000 

14 

Achiziționare sisteme PC, hărți caroiate, legături telefonice, stații de emisie recepție 
(realizare centru criză)-etapa 2 

84.C 85.000     85.000 

15 Compresor pentru încărcare butelii 84.C 30.000 30.000     

16 

Ambulift-autospecială pentru transportul și îmbarcarea/debarcarea pasagerilor cu 
dizabilități și a celor cu mobilitate redusă 84.C 380.000 380.000     

17 Grup generator mobil de 120KVA 84.C 120.000 120.000     

18 Expertiză tehnică+DALI gard perimetral 84.C 80.000 80.000     

19 

Refacere hartă  strategică de zgomot și realizare Plan de acțiune pentru gestionarea și 
reducerea zgomotului la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș 

84.C 93.000 93.000     

20 Proceduri de zbor 84.C 480.000 480.000     

21 Mentenanță studii de teren și date de obstacolare 84.C 60.000 60.000     

22 Mașină de spălat pardoseli 84.C 33.000 33.000     

23 SF Upgrade balizaj la Cat II OACI CR Alfa, platforma 2 și iluminat platformă 84.C 52.000 52.000     
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Lista proiectelor cu finanțare nerambursibilă 
- lei – 

 

Nr. 
crt. 

Capitol Proiect LIDER PROIECT 

Total cheltuieli 
estimate aferente 
Consiliului Judeţean 
Mureş 

2018 

1 51 ISO 9001-2015: Dovada calităţii în activitatea Consiliului Judeţean Mureş CJM 617.188 151.000 

2 67 Parc auto pentru sporturi cu motor CJM 55.392.892 4.592.000 

3 67 Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş CJM 11.274.559 661.000 

4 67 Reabilitarea Palatului Culturii CJM 6.515.144 1.261.000 

5 70 
Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Mureş 

SC COMPANIA 
AQUASERV SA 

1.730.141 708.000 

6 74 Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş  CJM 201.961.029 1.326.000 

7 84 Reabilitarea şi modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărăţeni CJM 43.476.742 24.000 

8 84 
Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 
14A) - judeţul Mureş 

CJM 140.790.977 877.000 

9 84 Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara CJ SIBIU 52.052.863 4.613.000 

10 68 Servicii rezidenţiale tip CTF  DGASPC Mureș 8.720.826 2.910.000 

11 68 Servicii rezidenţiale  DGASPC Mureș 611.190 210.000 

12 68 Servicii asistent maternal profesionst DGASPC Mureș 530.508 200.000 

13 68 Servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă DGASPC Mureș 468.000 156.000 

14 68 Servicii rezidenţiale  DGASPC Mureș 3.408.336 1.174.000 

15 68 Servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă DGASPC Mureș 497.100 200.000 

    Total 528.047.495 19.063.000 
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 II. REPARAŢII 
     -lei- 

Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Program 

2018 

0 1 2 3 

    TOTAL REPARATII, din care:                                                                 7.165.000 

    CONSILIUL JUDETEAN MURES    2.990.000 

    CAPITOL 51 2.822.000 

1 51 Reparații auto    238.000 

2 51 Reparaţii la "Palatul Apollo"  432.000 

3 51 Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrarea Reparaţii la "Palatul Apollo" 18.000 

4 51 Asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrarea Reparaţii la "Palatul Apollo" 8.000 

5 51 Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii la ”Palatul Apollo” - Proiect tehnic 48.000 

6 51 Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii la ”Palatul Apollo” - Execuție lucrare 100.000 

7 51 
Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrarea ”Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii la Palatul Apollo” 

8.000 

8 51 Reparaţii curente 100.000 

9 51 Reparaţii sediu administrativ (dren, reparații la arhivă etc.) 1.260.000 

10 51 Reparații si amenajări interioare  imobil P-ța Victoriei nr.1 110.000 

11 51 Reparații și amenajări interioare  imobil str. Primăriei nr.2 (PT+execuție) 500.000 

    CAPITOL 60 100.000 

1 60 Reparații curente la demisolul clădirii și a grupurilor sanitare 90.000 

2 60 Reparații autovehicule din dotare, calculatoare, imprimante, xerox, centrală termică 10.000 

    CAPITOL 74 68.000 

1 74 Completare gard și panou comandă instalație degazeificare depozit deșeuri închis Reghin  5.000 

2 74 Remediere daune provocate la cablurile/echipamentele electrice de la stația de sortare Cristești Vălureni 63.000 

    SPJ SALVAMONT total, din care: 50.000 

1 54 Reparații curente vehicule 20.000 

2 54 Izolare punct de lucru pârtia Aluniș, Sovata 30.000 

    CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 50.000 

1 65 Reparații bloc alimentar și grupuri sanitare 420 mp 25.000 

2 65 Reparații mașină transport elevi 9.000 

3 65 Ignifugare 8.000 

4 65 Reparații aparartură casnică 8.000 

    CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 50.000 
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Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Program 

2018 

0 1 2 3 

1 65 Igienizarea și zugrăvirea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare, a holurilor și a coridoarelor-clădirea din Tîrgu Mureș 30.000 

2 65 Igienizarea și zugrăvirea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare, a holurilor și a coridoarelor-clădirea din Târnăveni 20.000 

    CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN 50.000 

1 65 Reparații interioare sală în vederea relocării magaziei de materiale 4.000 

2 65 Reparații curente exterioare și interioare la clădirea atelierelor 42.000 

3 65 Reparații hidroizolație terasă CT școală 4.000 

    SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ 1.550.000 

1 66 Lucrări de reparații ambulatorii de specialitate spital  400.000 

2 66 Lucrări de reparații secția septică obstetrică ginecologie 300.000 

3 66 Lucrări de reparații acoperiș secția oftalmologie 30.000 

4 66 Lucrări de reparații fațadă dermatologie 40.000 

5 66 Lucrări de reparații clinica psihiatrie I 150.000 

6 66 Lucrări de reparații clinica psihiatrie II 150.000 

7 66 Lucrări de reparații rețea apă caldă și rece secția obstetrică ginecologie 100.000 

8 66 Lucrări de reparații neuropsihiatrie pediatrică 60.000 

9 66 Lucrări de reparații rețea apă caldă și rece secția ortopedie 100.000 

10 66 Lucrări de reparații chirurgie plastică 70.000 

11 66 Lucrări de reparații compartiment endocrinologie 50.000 

12 66 Lucrări de reparații clinica de pneumologie 100.000 

    SPITALUL MUNICIPAL DR. GHEORGHE MARINESCU TÂRNĂVENI 1.520.000 

1 66 Reparaţii curente şi igienizări interioare  Pavilion Neuro-Pshiatrie(pshiatrie bărbați și Neurologie) 900.000 

2 66 Reparaţii curente şi igienizări interioare  pavilion administrativ 100.000 

3 66 Reparații interioare și exterioare Bloc alimentar 130.000 

4 66 Reparații pazie-acoperiș Clădire Pediatrie 50.000 

5 66 Reparații acoperiș Pavilion Neuro- Pshiatrie 300.000 

6 66 Reparații acoperiș Pavilion Administrativ 40.000 

    UNITATI  DE  CULTURA       405.000 

  67 Muzeul Judeţean MUREŞ                              300.000 

1 67 Separare branșament apă - sediu administrativ 30.000 

2 67 Înlocuit pompă recirculare apă încălzire centrală, montat aerisitoare coloane Mărăști 8.000 

3 67 Restaurare frescă sala mare Gurghiu 10.000 
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Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Program 

2018 

0 1 2 3 

4 67 Obținere autorizație de construire, autorizație ISU la clădirea nouă de la Științele Naturii 5.000 

5 67 Reparații la  spațiile expoziționale aparţinând Secţiei de Artă din Palatul Culturii, etaj II și III  30.000 

6 67 Recondiționare canapele holuri - Palatul Culturii 30.000 

7 67 Întreținere sisteme de curenți slabi, înocuiri componente defecte 20.000 

8 67 Revizii instalații de încălzire, înlocuire componente defecte  10.000 

9 67 Refacere branșament electric Zau de Câmpie, continuare reparații acoperiș 76.000 

10 67 Reparații și zugrăvire pivnițe pentru depozitele de ceramică și casa scării-Muzeul de Etnografie - P-ța Trandafirilor 11 20.000 

11 67 Realizare izolare și ușă acces mansardă - Muzeul de Etnografie - P-ța Trandafirilor 11 5.000 

12 67 Reparatii acoperiș, înlocuire țigle deteriorate, înlocuire capriori, șipci de lemn, reparații fațadă soclu - Muzeul de Etnografie - P-ța Trandafirilor 11 30.000 

13 67 Reparații clădire sediul administrativ Mărăști 8 16.000 

14 67 Reparații și zugrăvire birou muzeografi-restauratori Muzeul de Etnografie - P-ța Trandafirilor 11 10.000 

    Teatrul Ariel                            20.000 

1 67 Lucrări de zugrăvire sălile de spectacol 20.000 

    Ansamblul Artistic 30.000 

1 67 Reparaţii autocar 30.000 

    Biblioteca Judeţeană Mureş 55.000 

1 67 Reparații curți interioare-Biblioteca Județeană Mureș 45.000 

2 67 Reparații curente la instalații sanitare și electrice 10.000 

    D.G.A.S.P.C. MUREŞ    500.000 

  A1 CRCDN -TÎRGU MUREȘ, total din care: 25.000 

1 68 Reparații apă canal CRCDN Branului nr.3  25.000 

  A2 CTF JUDET 81.000 

2 68 Izolație exterioară, reparații construcții, pardoseli, instalații băi CTF SĂRMAȘU str. Dezrobirii nr. 58 81.000 

  A6 DGASPC Aparat propriu Trébely nr.7 121.000 

3 68 Reparații arhivă (curente construcții, instalații electrice, gaz, sanitare), reparații gard și pavaje 121.000 

  A7 CRRN LUDUȘ 30.000 

4 68 Reparație subsol clădire (zidărie, zugrăvit, igienizări, pardoseli, instalații electrice, apă-canal) 30.000 

  A10 CRRN CĂLUGĂRENI 55.000 

5 68 Reparație sistem electricitate pavilion SF Iosif 55.000 

  A11 CIA GLODENI 35.000 
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Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Program 

2018 

0 1 2 3 

6 68 Izolație exterioară clădire 2 CIA 35.000 

  A12 CIA REGHIN 16.000 

7 68 Reparații și igienizare 16.000 

  A13 CSPAH CĂPUȘU DE CÂMPIE 23.000 

8 68 Reparații/ igienizare bloc alimentar CIA, reparații gard, reparații , schimbare jgheaburi LP și CITO 23.000 

  A14 CIA SIGHIȘOARA 41.000 

9 68 Reparat acoperiș corp CIA 41.000 

  A15 CIA LUNCA MUREȘULUI 23.000 

10 68 Igienizare bucătărie și pavilion 2 23.000 

  A16 CRRN BRÂNCOVENEȘTI 50.000 

11 68 Renovat bloc alimentar  50.000 
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2. PROGRAMUL 
lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare 

 

Nr. Crt. Denumire lucrare Program 2018 

1 2 3 

I+II TOTAL DRUMURI (CAP.I+II.) 71.273.000 

I. CHELTUIELI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE (TOTAL A+B+C+D), din care: 
28.601.000 

A. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice (1+2+3) 1.347.000 

1 Gestionarea drumurilor publice (1.1+1.2+1.3) 752.000 

1.1 Cadastrul drumurilor 250.000 

1.2 Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri                                       452.000 

1.2.1 
Servicii de proiectare pentru lucrarea Îmbracaminti usoare bituminoase pe DJ 136 Sîngeorgiu de P[dure - Bezid-lim. jud. Harghita - faza PT 82.000 

1.2.2 Servicii de proiectare pentru lucrarea Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fîntînele – Vețca - intersecție DN 13C (fost 
DJ 137) - faza PT 207.000 

1.2.3 
Servicii de proiectare pentru  Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sînger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 14+380-
17+180, jud. Mureș - faza PT  75.000 

1.2.4 

Servicii de proiectare pentru  Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sînger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 9+800-
12+400, jud. Mureș - faza PT  69.000 

1.2.5 Servicii de proiectare pentru lucrarea Amenajare rigole de scurgere în localitatea Aluniș, județul Mureș - faza PT 19.000 

1.3 
Investigarea şi expertizarea reţelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatură şi revizii ale stării acestora 50.000 

2 
Asigurarea calităţii şi a controlului tehnic al calităţii la lucrări de drumuri, servicii de laborator (2.1+2.2+2.3) etc. 515.000 

2.1 Servicii de laborator 180.000 

2.2 Diriginți de șantier 185.000 

2.3  Servicii de consultanță, asistență în inginerie la drumuri și poduri județene 150.000 

3 
Studii, cercetări, experimentări (expertize poduri/podeţe, studii şi experimentări privind siguranţa circulaţiei rutiere) etc. 80.000 

3.1 Expertize poduri/podețe  80.000 

B. Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice (1+2) 12.260.000 
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Nr. Crt. Denumire lucrare Program 2018 

1 2 3 

1 Întreţinerea curentă pe timp de vară (1.1+1.2+1.3) 2.260.000 

1.1 Plombări 1.500.000 

1.2 Întreţinere drumuri pietruite 360.000 

1.3 Întreţinere comună a tuturor drumurilor (aproviz. vopsea marcaj, stilpi, table indic. Intreţinere parcări)- reparații, întreținere drenuri, 
întreținere poduri, podeţe 400.000 

2 Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor 10.000.000 

C. Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice (1+2+3) 14.381.000 

1 Covoare bituminoase  14.000.000 

2 Siguranţă rutieră/ parapeţi / borne km/ indicatoare rutiere/ treceri pietoni supraînălţate, marcaje, etc. 281.000 

3 Amenajarea locurilor de parcare, amenajare intersecții, eliminare puncte periculoase 100.000 

3.1 Servicii de proiectare și execuția lucrării Amenajare parcare în localitatea Gănești 100.000 

D. Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice  (1+2+3)  613.000 

1 Lucrări accidentale drumuri / podeţe  50.000 

2 Reparaţii curente la poduri/ podeţe 563.000 

2.1 Servicii de proiectare faza PT si execuţia lucrării Repara'ia podeţului situat pe DJ134 Fîntînele - Veţca - lim. jud. Harghita, la km 5+600, 
jud. Mureş 267.000 

2.2 Reparații podețe pe drumul județean DJ153 Reghin-Eremitu-Sovata, km 18+100 și km 27+200. 64.000 

2.3 Refacere podeţ pe drumul judetean DJ142 Tirnaveni-Bălăuşeri, km 19+500 judeţul Mureş 32.000 

2.4 Reparații podețe 200.000 

II. CHELTUIELI DE INVESTIŢII ŞI REPARAŢII CAPITALE - Total E, din care: 42.672.000 

E.  Obiective de investiţii (1+2+3+4+5) 42.672.000 

1. 
Documentaţii tehnico-economice (SF/DALI+ PT + DE +CS+ Avize + Documentaţii obţinere Avize pentru Certificat de urbanism şi 
Autorizaţie de construire, audit rutier, verificare proiect) pt. reabilitări şi modernizări DJ 734.000 

1,1 Reabilitare tronson de drum judeţean DJ 135 Tg. Mureş-Sărăţeni- lim. Jud. Harghita - DALI 81.000 

1,2 Reabilitarea prin pietruire a drumului judeţean DJ 136 Bezid - lim. Județul Harghita -pietruire - DALI 66.000 

1.3 Reabilitare DJ 153 A - DJ153 traseu Ernei - Eremitu - Sovata - DALI (36.63 km)  123.000 

1.4 Reabilitare DJ 153C Reghin -Lăpușna - lim.jud. Harghita km.29+500-41+500 Ibănești Pădure - Lăpușna (12 km)  - DALI 120.000 
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Nr. Crt. Denumire lucrare Program 2018 

1 2 3 

1.5 Amenajare acostamente și șanturi pe drumul județean DJ 135 Tg. Mures-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limita jud. Harghita , km 1+900-
10+350 (8.45 km)-DALI 64.000 

1.6 
Lărgirea unui tronson de drum judeţean DJ 154E Reghin (DN 15) - Solovăstru-Jabeniţa-Adrian-Gurghiu (DJ 153C), judeţul Mureş - DALI 66.000 

1.7 
Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş - actualizare SF  60.000 

1.8 Modernizare drum Oarba de Mureş 64.000 

1.9 
Modernizarea DJ 152A, DJ 151A şi DJ 151, Tg. Mureş (DN 15E)- Band - Şăulia-Sărmaşu - lim. jud. Bistriţa Năsăud, jud. Mureş -Actualizare SF  90.000 

2. Reabilitare drumuri judeţene -începute în anul 2017 8.150.000 

2.1 Proiectare şi execuţie Reabilitare drum județean DJ107G Limită județ Alba – Ațintiș – Luduș, km 16+775-18+226 1.881.000 

2.2 
Proiectare şi execuţie Reabilitarea drumului judeţean DJ162A DN16 - Cozma – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 8+777 – 11+044, judeţul 
Mureş 2.360.000 

2.3 
Proiectare şi execuţie Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie (DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+060-1+040 și km 6+500-
7+560, județul Mureș 3.909.000 

3. Reabilitări, consolidări-reconstrucţii poduri / podete/drumuri 200.000 

3.1 Reabilitări, consolidări-reconstrucţii poduri / podete/drumuri 200.000 

4. PROIECTARE+EXECUŢIE LUCRĂRI - începute 2017 475.000 

4.1 Amenajare parcări în localitatea Band (proiectare+execuţie) 475.000 

5 
PROGRAM PNDL - PROIECTARE + EXECUȚIE (CU CONTRACTE DE FINANȚARE) 33.113.000 

5.1 
Reabilitare drum județean DJ151 Luduș - Sărmașu - limită județ Bistrița Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș 2.065.000 

5.2 Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund - limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș 5.518.000 

5.3 
Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684 (12+620), județul Mureș 25.530.000 
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3. PROGRAMUL 
de informatizare a administraţiei publice locale 

 

Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor atât la nivel de consiliu judeţean, cât şi de instituţii subordonate.  
Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de performanțe precum: 

 îmbunătăţirea calităţii deciziilor 

 creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor 

 optimizarea fluxului informaţional 

 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 

2018 
lei 

Observaţii 

0 1 2 3 

 TOTAL INVESTIŢII    

 din care: 397.000   

1 Achiziționare server  60.000  

2 Achiziționare și calculatoare 120.000  

3 Achiziționare Multifuncționale 30.000  

4 Sistem PC 1 buc 10.000  

5 Sistem PC 2 buc 11.000  

6 Sistem de operare 2 buc 1.000  

7 Pachet gestionare documente 165.000  
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4. PROGRAMUL 

colaborărilor externe 
 
 
 
Programul de Colaborări Externe al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2018 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 2018 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 partenerii externi tradiţionali ai Consiliului Judeţean Mureş, respectiv cu: Primăria 

Oraşului Montigny le Bretonneux – Franţa; Provincia Lecce din Italia; Provincia Shanxi din R.P. Chineză; Judeţele: Györ Moson Sopron, Zala, Szabolcs 

Szatmar Bereg şi Jasz-Nagykun-Szolnok din Republica Ungaria;  Guvernoratul Missan din Republica Irak.  

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, vor participa la adunările generale ale acestui organism şi 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 2018 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. 
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I. Primiri de delegaţii 

 
Nr. 
Crt. 

Delegaţia Obiective 
Buget estimat 

LEI 

1 Delegaţia Primăriei Montigny le Bretonneux – Franţa Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1990 6.500 

2 Delegaţia Provinciei Lecce – Italia 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1993 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

6.500 

3 Delegaţia Provinciei Shanxi – R.P. Chineză 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

13.000 

4 Delegaţia judeţului Gyor-Moson-Sopron, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

6.500 

5 Delegaţia judeţului Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2004 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

6.500 

6 Delegaţia Consiliului Judeţean Zala, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2006 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

6.500 

7. Delegaţia Judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2011 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

6.500 

8. Delegaţia Guvernoratului Missan, Irak 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2013 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

13.000 

9. Delegaţia Provinciei San Juan, Argentina 
Realizarea de partenriate de colaborare în diverse domneii de 
activitate 

30.000 

TOTAL 95.000 

 

II. Deplasări în străinătate 

 

Nr. 
Crt. 

DESTINAȚIA Obiective 
Buget estimat 

LEI 

1 Deplasare la Montigny le Bretonneux – Franţa Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1990 20.000 

2 Deplasare la Lecce – Italia 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1993 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

20.000 

3 Deplasare în Provincia Shanxi – R.P. Chineză 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

40.000 

4 Deplasare la Gyor-Moson-Sopron, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

20.000 

5 Deplasare la Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2004 și 20.000 
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Nr. 
Crt. 

DESTINAȚIA Obiective 
Buget estimat 

LEI 

materializate printr-un protocol de colaborare 

6 Deplasare la Zala, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2006 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

20.000 

7 Deplasare la Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2011 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

20.000 

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

40.000 

9 

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 

85.000 

10 
Schimburi de experienţă pentru aleşi şi funcţionari 
publici 

Familiarizarea cu modul de lucru al unor administraţii europene, 
accesarea şi gestionarea fondurilor europene 

75.000 

11 
Participarea la activităţi, manifestări cu invitaţii 
sosite în cursul anului 2018 

Reprezentarea Consiliului Judeţean Mureș la aceste manifestări 
75.000 

TOTAL 435.000 

 
III. Fondul de protocol la dispoziţia preşedintelui 
 

Nr. Crt. Obiectivul 

1 Asigurarea cheltuielilor de reprezentare 

Buget estimat: 3.100 Lei 

 
IV. Cotizaţii 
 

Nr. Crt. Organizaţia Obiective 

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

Valoare cotizaţii: 20.500 Lei 
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5. PROGRAMUL  
pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş  

pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială 
 

 
Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport şi 

asistenţă socială, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 20/15.02.2018. 

 

A.Programe, proiecte şi acţiuni culturale 

Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2018 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 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018,  este de 400.000 lei, din care 32.000 lei pentru finanţarea nevoilor culturale de urgenţă.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 2018 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 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018,  este de 500.000 lei.Persoane eligibile: unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 

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

 

Baza legală: 

http://www.cjmures.ro/
http://www.cjmures.ro/
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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 2018 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 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018,  este de 300.000 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 persoanele 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. Activităţi de tineret 

 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2018 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 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018,  este de 100.000 lei. 

• Persoane eligibile: organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret, precum şi asimilate, în sensul prevederilor art.11 din Legii 

nr.350/2006 – Legea tinerilor. 

Baza legală: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

Legea tinerilor Nr.350/2006, cu modificările ulterioare. 

 

E.Asistenţă socială  

Sesiunea – în anul 2018 se organizează două sesiuni în lunile aprilie și august 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 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018,  este de 800.000 lei, din care 600.000 lei pentru sesiunea I şi 200.000 lei pentru sesiunea a II-a. 

• 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. 

 

http://www.cjmures.ro/
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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 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.  
Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele 
Naturii Tîrgu Mureş 

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

Proiectul în implementare 

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

Proiectul în implementare 

4.  
Zilele Europene a Patrimoniului Cultura - 
ziua Porţilor Deschise la monumentele 
din judeţul Mureş 

 
Alocări financiare din bugetul județului.(HCJM nr. 
23/15.02.2018) 

5.  

Promovarea potențialului turistic al 
județului Mureș prin intermediul 
Asociației deTurism Visit Mureș. 
 

 Alocări financiare din bugetul județului. 
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7. PROGRAMUL  

DE COMUNICARE PRIVIND FONDURILE EUROPENE 
 
 
 
Obiectivul principal al Programului de comunicare privind fondurile europene este acela de a facilita transmiterea de informaţii către cetăţenii 

din judeţul Mureş.  
Activităţile prevăzute pentru anul 2018, îşi propun: 
- 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 2018 urmăreşte crearea unui cadru prin care să se asigure o informare corectă a unui spectru cât mai larg de 

mureşeni, astfel .  
 
 

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 2018 

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, on line 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.  
Scopurile acţiunilor de comunicare publică, realizate periodic, vor fi: 

informarea publicului cu privire la realizările, proiectele, inclusiv programele cu finanţare europeană, strategiile Consiliului Judeţean 

difuzarea de comunicate, anunţuri, ştiri de presă  

publicarea hotărârilor de interes general adoptate de Consiliul judeţean şi ale convocatoarelor Consiliului judeţean la şedinţele ordinare şi 
extraordinare  

Strategia de Comunicare Publică a Consiliului Judeţean Mureş îşi propune să instaureze, în rândul unei cât mai mari părţi a publicului mureşean, un 
climat de încredere în Consiliul Judeţean Mureş, în capacitatea lui de a răspunde exigenţelor.  
În conformitate cu prevederile legale în vigoare se reţine necesitatea şi oportunitatea achiziţionării de către autoritatea publică judeţeană a unor 
servicii de comunicare publică în mass-media, o serie de acte normative reglementând obligativitatea aducerii la cunoştinţa cetăţenilor, prin intermediul 
mijloacelor de comunicare mass-media, a informaţiilor de interes public. Valoarea aferentă achiziţionării de spaţii pentru publicarea 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, anunţurilor şi articolelor pentru informarea publicului cu privire la 
programele de finanţare, proiectele finanţate din fonduri europene şi naţionale, strategiile consiliului judeţean şi alte articole de interes public pentru 
asigurarea transparenţei activităţii Consiliului Judeţean Mureş, va fi de 638.725 lei cu TVA.  
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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 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

TOTAL GENERAL, din care:    220.842.000  166.365.000  

I. 
DIRECŢIA DE PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI 

- TOTAL - 
     52.859.475                      33.894.475 

 

1. 

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

- Realizarea de întâlniri semestriale 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 

- Asistarea acestora în teren la cazuri sociale și întrevederi trimestriale 
ale managerului de caz cu asistentul social/persoana cu atribuții de 
asistență socială din cadrul consiliilor locale 

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

- Informare, sprijin și îndrumare a personalului de specialitate din cadrul 
Consiliilor Locale pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea 
dezvoltării de servicii de zi la nivel local (centre de zi, centre de 
consiliere a copilului și părinților, etc) 

0  
nu presune 

costuri 

2. 

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 
Prevenirea abandonului şi a 
instituţionalizării, a intrării în sistem 
a copilului aflat în dificultate 
Asigurarea protecţiei cuplurilor 
mamă-copil/ copii în cadrul 
Centrului maternal “Materna“ Tg. 
Mureş. 

- 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 

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

- Realizarea de întâlniri de lucru cu asistenții sociali sau persoanele cu 
atribuții de asistență socială din cadrul unităților sanitare-secții de 
neonatologie sau pediatrie – cu privire la intervențiile specifice în 
situația copilului părăsit sau cu risc de părăsire în unități sanitare 

- Realizarea sau revizuirea convențiilor de colaborare cu autoritățile 
implicate în clarificarea situației copilului părăsit în unități sanitare: 
Direcția Județeană de evidență a persoanei, Direcția de Sănătate 
Publică, Spitale, Inspectoratul de Poliție a județului Mureș, Serviciul 
Public Local de evidență a persoanei 

- Colaborarea cu autorităţile locale, organele de poliţie, unităţile 
medicale şi reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a persoanelor 

Materna 
 
               994.000 
 
 
 
 
                30.000 

 
 
             530.000 
 
 
 
 
              30.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2018 

Pagina 31 

 

 

Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

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 parasi copilul în vederea satisfacerii nevoilor 
acesteia şi a depăşirii momentului de criză, inclusiv din fondul de 
prevenire 

- Dezvoltarea programelor din cadrul Centrului Maternal MATERNA pentru 
dezvoltarea abilitatilor maternale gospodaresti care să contribuie la 
creşterea gradului de responsabilizare a mamelor şi a formării de 
abilităţi practice 

- Identificarea de resurse care să contribuie la sprijinirea mamei 
vulnerabile cu risc de a-și abandona copilul în vederea satisfacerii 
nevoilor acesteia și a depășirii momentului de criză inclusiv aspecte 
privind locuirea 

- Identificarea de furnizori de formare profesională sau unități educative 
sau firme care să asigure loc de muncă pentru mamele internate în 
centrul maternal în vederea angajaării și dezvoltării independenței lor 
financiare 

- 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 

 
 

3 

Identificarea de resurse materiale, 
logistice și umane pentru scăderea 
numărului de copii din sistemul 
rezidențial și integrării acestora în 
servicii de tip familial 
Asigurarea resurselor necesare 
pentru a crește capacitatea 
serviciilor de tip familial 

- Identificarea unei familii substitutive pentru copii care necesită o 
măsură de protecție specială  

- Asigurarea protecţiei copilului - măsuri de protecţie de tip familial la 
rude până la gradul IV inclusiv și alte persoane sau familii. 

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

- Sprijinirea și consilierea familiilor biologice în vederea 
reintegrării/integrării copiilor în familie 

-  Demersuri în vederea reintegrării familiale, socioprofesionale 

220.000 88.000  

4 
Dezvoltarea serviciilor pentru 
copiii/tinerii care părăsesc sistemul 
de protecție a copilului 

-  Reevaluarea măsurii de protectie pentru fiecare tanar aflat în plasament 
-  Menținerea măsurii de protectie pentru tinerii care continuă studiile 

pana la maxim 26 ani 
- Reevaluarea măsurii de plasament pentru tinerii care vor împlini vârsta 

250.000 100.000  
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crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

de 18 ani și solicită prelungirea măsurii pe o perioadă de pînă la 2 ani în 
scopul integrării socio-profesionale. Acest drept se pierde dacă tânărul a 
refuzat sau a pierdut din motive imputabile lui locul de muncă și/sau 
locuința oferite de cel puțin de 2 ori. 

- Comunicarea către AJPIS a situațiilor de prelungire a măsurilor de 
protecție – plasament,  

- 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 

-  Demersuri pentru 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. 
-  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 

-  Identificare de resurse care să permită achiziţionarea de apartamente 
sociale sau obținerea de locuințe sociale în care să fie găzduiţi tinerii în 
baza unor contracte de servicii sociale 

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

5 

Creşterea eficienţei intervenţiilor 
sociale prin dezvoltarea serviciilor în 
regim de urgenţă la nivelul Centrului 
de primire în regim de urgență și 
Compartimentul Telefonul copilului 
și Echipa mobilă 

- Promovarea serviciului „telefonul copilului și Echipa mobila” prin acțiuni 
în comunitate sau campanii publice privind consecintele violenței asupra 
copiilor 

- Creșterea gradului de încredere în Echipa mobilă din cadrul Serviciului de 
intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrare, 
telefonul copilului  

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

- Colaborarea permanenta dintre profesionistii de la Telefonul copilului cu 
Politia si Primaria pentru interventia prompta in evaluarea situatiei de 
risc asupra copilului  

- Creșterea gradului de informare a specialiștilor din cadrul Consiliilor 
locale și alte autorități locale privind rolul și nevoia de colaborare cu 
specialiștii Compartimentului Telefonul copilului și Echipa mobilă 

 
 

           2.767.000 

 
       

     1.744.000 
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Buget estimat 

2018 
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- Asigurarea permanenței la Telefonul copilului (24 ore din 24) și a echipei 
mobile precum și accesul copiilor care au suferit diferite abuzuri, au fost 
exploataţi, etc pentru a plasaţi în regim de urgenţă într-o forma de 
protecție 

- Asigurarea măsurilor și acțiunilor pentru sustenabilitatea proiectului 
„Dezvoltarea în judetul Mureş a Reţelei interinstituționale de prevenire, 
intervenție și combatere a violenței asupra copiilor”  

- Asigurarea condiţiilor de calitate în cadrul Serviciului de intervenţie în 
regim de urgenţă pentru angajati si copii 

- Completarea schemei de personal la Serviciul de interventie în regim de 
urgenta pentru a asigura permanenta la telefonul copilului și echipa 
mobilă în teren și la centrul de primire în regim de urgență (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. 

6 
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 planul 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 

- 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. 

   
 

              240.000 

 
 

             96.000 
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- Realizarea de materiale de informare a copiilor care urmează să fie 
adoptați tip broșura sau pliant pe categorii de vârsta 

- Organizarea Zilei copilului adoptat cu toate familiile și copiii adoptati 
aflați în perioada postadopție  

- Reorganizarea compartimentului și cresterea capacitatii acestuia pentru 
a asigura procedurile specifice pentru copiii din evidența acestuia. 

 
 
 
 
 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezvoltarea reţelei de asistenţă 
maternală, prin extinderea acesteia 

- Oferirea unui mediu familial optim pentru copii aflaţi în situaţii de risc.  
- Extinderea reţelei de asistenţă maternală pentru asigurarea 

plasamentului copilului în regim de urgenţă 
- Asigurarea serviciilor pentru protecţia specială a copilului cu vârstă mai 

mică de 3 ani, respectiv a reţelei de asistenţă maternală şi dezvoltarea 
acesteia prin creşterea numărului de persoane angajate ca asistent 
maternal, cărora să poată fi plasaţi copiii în regim de urgenţă 

- Implementarea unei rețele de asistenți maternali specializați pentru 
îngrijirea copiilor cu handicap sever, în vederea asigurării unui mediu 
familial și a îmbunătățirii șanselor acestora de dezvoltare deplină și 
armonioasă 

- Campanie publică de recrutare asistenti maternali profesionisti 
- Curs de formare inițială a potențialilor asistenți maternali, organizarea 

examenului,  
- Evaluare socială și demersuri pentru atestare și angajare în muncă 
- Servicii contractate de publicitate pentru promovarea profesiei 
- Servicii contractate psihologice pentru evaluarea potentialilor asistenți 

maternali  
- Organizarea de acțiuni cu grupurile de suport ale asistenților maternali 

alaturi de copiii ocrotiți 
- 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 

      10.965.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         7.392.000 
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2018 
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- Intâlniri zonale cu asistenţii maternali profesionişti şi organizarea de 
grupuri de sprijin 

- Actiuni comunitare a grupurilor de sprijin  
- Contractarea de cursuri de formare profesionala pentru angajati în 

funcție de nevoile de formare identificate pentru psihologi, asistenți 
sociali, asistenți maternali 

- Organizarea de sesiuni de informare a copiilor ocrotiți și/sau a 
asistenților maternali cu privire la diverse teme de interes cu scopul 
prevenirii unor situații de periclitare a integrității, sănătății, siguranței 
acestora (consecințele consumului de droguri, alcool, tutun, trafic de 
persoane, importanța studiilor și a locului de munca, căsătorie, etc) în 
colaborare cu asociatii sau alte instituții  

- Organizarea de evenimente publice cu copiii ocrotiti de asistenții 
maternali – concursuri, spectacole, tabere, excursii in vederea 
recompensarii copiilor, motivării lor și promovării alternativei familiale 

8. 

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 

  
nu presune 

costuri 

9 
Dezvoltarea serviciilor sociale pentru 
copiii cu dizabilităţi 

- 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, 
colaborarea cu Centrele școlare de educație integrată, centre de zi 
furnizate de Consilii Locale sau organizatii nonguvernamentale, 

- 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 

- Creșterea accesului copiilor cu handicap la serviciile de 
recuperare/reabilitare și dezvoltarea capacității autorităților locale în 
vederea sprijinirii copiilor cu dizabilități în cadrul propriilor familii prin 
asigurarea funcționării Echipei mobile de recuperare a copiilor cu 
dizabilități, la domiciliu 

- Funcţionarea echipei mobile (EM) pentru copiii cu dizabilităţi, asigurarea 
sustenabilitatii proiectului RO - 0045 „Creşterea capacităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale de sprijin a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în 
familia proprie”, pentru copiii si parintii din zone 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 

- Prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor prin îndrumarea 
spre servicii de dezvoltare a de deprinderi de viaţă independentă, de 
recuperare-reabilitare, educaţie şi intervenţii de specialitate, 

 
 

              390.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           136.000 
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consilierea copilului şi a familiei în cadrul serviciilor organizatiilor 
nonguvernamantale sau autorități locale destinate copiilor cu dizabilităţi 
din comunitate 

- Creșterea șanselor de reintegrare socială și ulterior de acces pe piața 
muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA) 
prin diagnosticarea precoce și facilitarea accesului la servicii și 
programe de recuperare și asistenșp specializată în cadrul Complexului 
de servicii pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara 

- Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime 
obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap 
şi funcţionarea serviciilor concomitent cu scaderea numarului de 
beneficiari la Tg.Mures si Ceuasu de Campie de la 85 copii la 77 copii 
beneficiari; reorganizarea serviciului. 

- Reorganizarea serviciilor de recuperare pentru copiii de la Sighisoara si 
cresterea numarului de beneficiari la 32 copii la serviciul rezidential 
respectiv 85 la serviciul de recuperare de zi  

- 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 serviciilor rezidentiale prin extindere, 

reabilitare, modernizare, recompartimentare in ordinea prioritatilor si 
urgentelor sub aspectul investitiilor si reparatiilor pentru a asigura 
conditii in standarde pentru beneficiari 

- Reorganizarea centrelor in functie de nevoile beneficiarilor respectiv 
reorganizarea unui centru pentru copii cu deficiente neuropsihiatrice din 
Ceuasu de Campie prin infiintarea unui nou centru de recuperare si 
reabilitare neuropsihiatrica pentru 11 tinere cu handicap care devin 
majori, 

- 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, respectiv 26 ani daca 
continua o forma de invatamant de zi. 

- Asigurarea protecţiei temporare a copilului cu handicap neuropsihiatric 
în cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu deficienţe 
neuropsihiatrice Sighişoara și Centrele rezidenţiale pentru copilul cu 
deficienţe neuropsihiatrice Tg.Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie 

 
 
 

        3.682.000 
 
 
 

 
         6.751.000 

            
        

 
 
 

         2.208.000 
 
 
 

 
         5.113.000 

 

10 
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire în 
cadrul caselor familiale 

- Creșterea calității serviciilor din cadrul caselor de tip familial prin 
completarea resurselor în baza unor partenriate cu organisme private 
autorizate sau prin fonduri nerambursabile și cu extinderea unor servicii 
specializate în funcție de nevoile copiilor ocrotiți 

- Reorganizarea caselor familiale pentru a crește calitatea ocrotirii și a 
șanselor de reintegrare familiala/integrare socio-profesionala 

 
 

          10.498.000 

 
 

         6.262.000 
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- Amenajarea corespunzatoare a spațiilor pentru carantina/izolatoare în 
cadrul caselor familiale 

- 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 şi activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile, 
precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenţi 

- Dezvoltarea de servicii şi/ sau activităţi care să asigure protecţia specială 
pentru copiii aflaţi întro situaţie de risc din următoarele categorii: copii 
cu tulburări de comportament, consumatori de alcool/ droguri şi alte 
categorii care necesită sprijin şi protecţie 

- Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru copiii şi tinerii din cadrul caselor 
de tip familial în vederea integrării sociale şi profesionale a acestora 
(precum dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă, informare 
privind prevenirea adicţiilor, contracepţia,etc) 

- Asigurarea funcţionării atelierelor de ergoterapie 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 

      Asigurarea protecţiei temporare a copiilor în cadrul celor 34 case 
familiale din cadrul DGASPC Mures: Complexului de case de tip familial 
Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş, 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, Sângeorgiu de Pădure și Complexului de case de tip familial 
Reghin, Petelea 

-   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 

11 

Implementarea măsurilor specifice 
pentru copiii instituţionalizaţi în 
vederea înregistrării ulterioare a 
naşterii sau intrării celor cu vârstă 
de 14 ani/18 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/18 ani în posesia cărţilor de identitate 

- Asigurarea taxelor necesare conform legii 
  

nu presune 
costuri 

12 

Monitorizarea nevoilor sociale la 
nivel de judeţ, 
Clarificarea situaţiei copiilor părăsiţi 
în unităţi medicale, 

- Identificarea permanentă a zonelor din județ cu risc crescut din punct 
de vedere economic și implicit social, în vederea cartografierii anuale a 
nevoilor județene sociale și a recomandării și sprijinirii factorilor 
interesați a se implica și dezvolta servicii sociale cu prioritate în aceste 

 
              400.000 

 

 
            110.000  
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Evaluare și intervenție socială la 
nivelul județului prin Serviciul 
Management de caz pentru copii: 
•Monitorizarea și reevaluarea 
situației copiilor aflați în plasament 
în serviciile organismelor private 
autorizate 
•Evaluarea sesizărilor privind situații 
de risc ale copiilor 

spații geografice, 
- Consultarea factorilor interesati inclusiv autorități locale, organizatii 

nonguvernamentale și alte instituții cu privire la nevoile copiilor 
- Monitorizarea permanentă a copiilor din sistemul judeţean de protecţie 

şi cuprinderea acestora în baza de date informatizată 
- Evaluarea situaţiei sociale a familiilor si copiilor părăsiţi şi formularea de 

propuneri în conformitate cu prevederile legale 
- Colaborarea cu autorităţile locale şi sanitare în vederea clarificării 

situaţiei copiilor  
- Întocmirea actelor de stare civilă pentru copiii beneficiari ai măsurilor 

de protecţie prin colaborarea cu autoritățile competente  
- Preluarea sesizarilor privind situatiile de risc asupra copiilor 
- Evaluarea iniţială a situaţiei copilului şi familiei naturale 
- Identificarea nevoilor copilului şi familiei  
- Realizarea programului informatic şi a bazei electronice a cazurilor 

sociale şi asigurarea comunicării interne active si periodice cu celelalte 
servicii referitor la evoluţia situatiei copiilor ocrotiți 

- Identificarea de soluţii – de tip prevenirea separării copilului de părinţi, 
de protecţie specială de tip familial sau de tip rezidential 

- Acordarea de sprijin material din fondul de prevenire 

13 
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 calităţii serviciilor  
- Gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării 

sistemului judeţean de protecţie a drepturilor copilului 
- Creşterea numărului serviciilor alternative familiale pentru copii în 

continuare, asigurarea funcţionării şi dezvoltării serviciilor existente 
necesre, reorganizarea serviciilor existente în funcție de nevoile 
județului 

- Identificarea de resurse financiare nerambursabile pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale existente şi/sau crearea unor noi servicii pe baza 
nevoilor, conform Strategiei:  

- 1. Dezvoltarea de servicii şi activităţi de prevenire a delincvenţei 
juvenile, precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenţi 

- 2. Dezvoltarea de servicii şi/ sau activităţi care să asigure protecţia 
specială pentru copiii aflaţi într-o situaţie de risc din următoarele 
categorii: copii cu tulburări de comportament, consumatori de alcool/ 
droguri şi alte categorii care necesită sprijin şi protecţie 

- 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, inclusiv evaluarea/reevaluare nevoii de 
servicii sociale în vederea contractarii lor la nivel judetean 

          3.669.475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         3.669.475 
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

- Identificarea nevoilor de servicii sociale pentru copii cu măsură specială 
de protecţie, care nu pot fi asigurate de sistemul public și contractarea 
serviciilor sociale conform Planului de actiune al serviciilor sociale 
pentru perioada 2018-2020 respectiv: 

- servicii rezidenţiale organizate în casede tip familial pentru un număr de 
112 copii  

- servicii rezidenţiale organizate în case de tip familial pentru 6 copii cu 
dizabilităţi 

- servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru un 
număr de 60 de copii şi tineri aflaţi în sistemul public de protecţie  

- servicii de asistență maternală profesionistă pentru 10 copii aflați în risc 

14 

Dezvoltarea unui sistem de formare 
iniţială şi perfecţionare continuă în 
domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului pentru 
profesioniştii care interacţionează cu 
copii din sistem 

- Îmbunătăţirea tehnicilor de intervenţie în situaţii de criză 
- Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare cu beneficiarii, prin programe 

structurate de formare 
- Dezvoltarea, înţelegerea şi aplicarea corectă a procedurilor specifice 

serviciilor rezidenţiale 
- Programe de formare specifice, conform nevoilor identificate, pentru 

abordarea problematicii copiilor cu nevoi speciale 
- Alocarea unei sume pentru formare profesională la nivel judeţean din 

bugetul DGASPC Mureș 
-  Identificarea şi accesarea continuă de fonduri nerambursabile pentru 

dezvoltarea resurselor umane 
- Implementarea si dezvoltarea  sistemului de control intern managerial la 

nivelul serviciilor de protecție a copilului 
- Licențiere serviciilor sociale ,  
- Achiziționarea de teste psihologice specifice     
- Cursuri de formare profesionale /perfecționare/specializare 
- Cheltuieli administrative     
- Formarea profesională continuă a personalului angajat în serviciile de 

protecţie a copilului 
- Asigurarea instrumentelor specifice personalului format pentru evaluare, 

intervenţie, 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 profesională a angajaților 
- Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi pentru bune practici în asistenţă 

socială 
- 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 pentru a asigura conditii optime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.000 
 

8.915.000 
 
 
 

2.988.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24.000 
 

5.701.000 
 
 
   

 675.000 
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crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

beneficiarilor și de a reduce cheltuielile cu utilitățile 
- Realizarea de campanii publice pentru informarea, constientizarea si 

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, 
- consecintele separării copilului de familie;  
- Sesiuni de informare și responsabilizare a copiilor din sistemul de 

protectie copilului privind teme de interes (relatii, casatorie, pregatire 
pentru viața independentă) 

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

- Sărbătorirea zilei de: 
- 1 iunie - ziua internaţională a copilului 
- 20 noiembrie - ziua drepturilor copilului 
- 25 decembrie - acţiuni culturale 
- 25 noiembrie-10 decembrie – 16 zile de activism împotriva violenței 

- Alte evenimente: zilele porţilor deschise în centrele rezidenţiale, zilele 
primăverii, toamnei, bal mascat, targ de iarna,zilele de nastere a 
copiilor, sărbatorirea Craciunului, Pastelui, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.000 

II. 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA ADULTULUI 

 
 

167.982.525 
 

132.470.525 
 

1. 

Îmbunătăţirea continuă a serviciilor 
de informare, evidenţă şi asigurarea 
de beneficii persoanelor adulte cu 
handicap 

- Definirea nevoilor sociale a persoanelor aflate în nevoie în județ şi 
corelarea lor cu atributiile legale ale DGASPC Mures 

- Stabilirea, pe baza statisticii anuale a cazurilor intrate, a zonelor din 
judeţ cu risc crescut din punct de vedere economic și social, în vederea 
identificării nevoilor judeţene sociale şi a recomandării şi sprijinirii 
factorilor interesaţi a se implica şi dezvolta servicii sociale cu prioritate 
în aceste spaţii geografice 

- Transmiterea către Consiliul Judeţean a nevoii de servicii de recuperare 
pentru un număr de aproximativ de 40 persoane adulte cu dizabilităţi/an 
aflate în familie 

- Transmiterea catre Consiliul Judeţean a nevoii de servicii de îngrijire la 
domiciliu a unui număr de aproximativ 1800 persoane vârstnice/an. 

- Prevenirea instituţionalizării, cu scopul limitării internărilor în centrele 
rezidenţiale 

- Preluarea cererilor de admitere in centre rezidențiale pentru persoane 
adulte cu handicap, evaluarea lor, verificarea in teren a cazurilor. 

95.726.000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
94.939.000 
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

- Identificarea de solutii pentru accesul persoanelor care solicita internare 
in centrele rezidentiale pentru persoane adulte aflate pe lista de 
așteptare 

2. 

Îmbunătăţirea continuă a sistemului 
judeţean de protecţie tip 
rezidenţial a persoanelor adulte cu 
handicap 

- Definirea nevoilor sociale a persoanelor aflate in nevoie in judet şi 
corelarea lor cu atributiile legale ale DGASPC Mures şi cu sursele de 
finanţare identificate. 

- Încheierea de convenţii/acorduri de parteneriat cu organizaţiile 
nonguvernamentale – conform specificaţiilor ghidurilor solicitantului - în 
vederea implementării de proiecte comune. 

- Asigurarea de servicii sociale în unităţi de tip rezidenţial – centre pentru 
persoane cu dizabilităţi adulte: 

- 5 CRRN ( Brâncoveneşti, Călugăreni, Reghin ,Luduş, Ceuașu de Câmpie  
- 4 CIA (Lunca Mureşului, Reghin, Glodeni, Sighişoara) 
- 1 Complex de Servicii pentru Persoane cu Handicap (CIA+CITO + LP 

Căpuşu de Câmpie) 
- Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de îngrijire, asistenţă, 

recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap. 
- Gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării 

sistemului judeţean de protecţie a persoanelor adulte cu handicap 
- Identificarea de surse financiare nerambursabile pentru dezvoltarea 

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

unor paliere de intervenţie pentru anumite segmente din cadrul 
populaţiei care necesită sprijin imediat şi/sau de durată. 

- Identificarea nevoilor de servicii sociale pentru adulţi cu dizabilităţi, 
care nu pot fi asigurate de sistemul public și contractarea de servicii 
sociale conform Planului de actiune al serviciilor sociale pentru perioada 
2018-2020 respectiv:  

- servicii sociale rezidenţiale pentru un număr de 30 de persoane adulte 
cu dizabilităţi   

 
 
 

1.180.525 
 
 
 
 
 

49.963.000 
13.098.00 
3.392.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.180.525 
 
 
 
 
 

24.105.000 
7.384.000 
1.762.000 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. 

Continuarea restructurării Centrelor 
Rezidenţiale pentru Adulţi 

- Reorganizarea serviciului Centrele de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică pentru persoane adulte din Ceuaşu de Câmpie cu 3 
centre având 30 beneficiari adulți cu handicap, 

- Ca urmare a majoratului copiilor ocrotiti se impune aceasta reorganizare 
a serviciilor, precum şi asigurarea resurselor necesare pentru 
reorganizarea si infiintarea noului serviciu, mentinerea beneficiarilor 
deveniti adulti in acelasi mediu si a personalului pentru continuitatea 
serviciilor catre beneficiari.  

- Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Lunca Mureşului prin 
transferul a 79 de beneficiari cu abilităţi scăzute din clădirile 
retrocedate în serviciile nou create, respectiv 2 Centre de Îngrijire şi 
Asistenţă. 

15.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

- Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni prin 
transferarea unui număr de 40 de beneficiari din castel şi a unui număr 
de 7 beneficiari din clădirea mică într-un serviciu nou creat - 1 Centru 
de Îngrijire şi Asistenţă 

- Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Reghin, prin transferul 
a 50 de beneficiari cu abilităţi scăzute într-un serviciu propus a fi nou 
creat – 1 Centru de Îngrijire şi Asistenţă. 

- Amenajarea unei cantine în cadrul CRRN Reghin 

 
 
 
 
 
 
 

1.284.400 

 
 
 
 
 
 
 

1.284.400 

4. 
Dezvoltarea de servicii alternative 
de îngrijire a persoanelor cu 
handicap 

- Demersuri pentru înfiinţarea Complexului de servicii de recuperare 
neuromotorie (de tip ambulator) –octogon, în cadrul Centrului de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brâncoveneşti 

- Realizarea unor demersuri în vederea amenajării unui teren de sport pe 
platoul aferent Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Brâncoveneşti 

- Demersuri în vederea înfiinţării unui Centru de Intervenţie în Regim de 
Urgenţă pentru persoane adulte aflate în situaţii de dificultate 

- Demersuri pentru înfiinţarea unui Centru respiro pentru următorii 
beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de către DGASPC Mureş: copii, 
tineri, adulţi cu handicap 

- Înfiinţarea unei unităţi protejate în județul Mureș pentru persoanele 
adulte cu handicap 

- Înfiinţarea Serviciului de orientare socio-profesională 

  
nu presune 

costuri 

5. 

Asigurarea funcţionării Serviciului 
de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu handicap cât 
şi a Comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap 

- Evaluarea beneficiarilor în ceea ce priveşte încadrarea în grad de 
handicap pe baza unor criterii medico-psiho-sociale, respectându-se 
obiectivul principal al Strategiei Naţionale aceea de integrare socio-
profesională (unde este cazul) a persoanelor cu handicap 

- Întocmirea programului individual de recuperare, readaptare şi integrare 
socială şi de orientare profesională a persoanelor cu handicap 

 
130.000 

 
 
 
 

 
   52.000 

 

6. 

Implementarea prevederilor legale 
privind legea protecţiei şi 
promovării drepturilor persoanelor 
cu handicap 

- Asigurarea beneficiilor si facilităţilor persoanelor încadrate în grad de 
handicap conform Legii nr:448/2006 (R) 

50.000 20.000  

7. 
Punerea în aplicare a Serviciului de 
Asistenţi Personali Profesionişti 

- Evaluarea și angajarea de asistenti personali profesioniști pentru 
persoane cu handicap adulte  

- Monitorizarea evoluției persoanelor cu handicap adulte în cadrul 
familiilor de asistenți personali profesioniș 

- Asigurarea continuităţii asistenţilor maternali profesionişti prin Asistenţi 
Personali Profesionişti pentru copii cu handicap grav şi accentuat cu 
vârsta apropiată de 18 ani, care ar trebui să părăsească reţeaua de 
asistenţă maternală profesionistă sau servicii rezidențiale pentru copiii. 

 - 
nu presune 

costuri 

8. 
Acordare servicii destinate 
persoanelor vârstnice 

- Asigurarea de servicii sociale în unitati de tip rezidential- Centrul pentru 
persoane vârstnice Ideciu de Jos 

-  Realizare bază de date privind nevoia de servicii sociale comunitare 

             
           2.554.000 

 

 
1.475.000     
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OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

pentru populaţia vârstnică a judeţului Mureş; 
- Realizare bază de date privind reţeaua de servicii sociale comunitare 

pentru vârstnici, existentă în judeţul Mureş la un moment dat şi numărul 
de beneficiari; 

- Dezvoltarea strategiilor de intervenţie în sprijinul persoanelor vârstnice 
şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la 
nivelul judeţului Mureş; 

- Propuneri de măsuri şi acţiuni pentru pentru soluţionarea urgenţelor 
sociale individuale şi colective la nivelul judeţului Mureş; 

- Identificarea şi propunerea de soluţii pentru problemele sociale ale 
comunităţii din domeniul protecţiei persoanelor vârstnice; 

- Colaborare cu alte instituţii, publice ori private, cu activitate în 
domeniul asistenţei sociale – asistenţă acordată persoanelor vârstnice. 

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

- Activități specifice cu persoane vârstnice - consiliere, informare, 
indrumare pe problematica grupului tinta. 

- Colaborare cu alte instituţii, publice ori private, cu activitate în 
domeniul asistenţei sociale – asistenţă acordată persoanelor vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
serviciilor adresate persoanelor 
adulte 

- Funcţionarea serviciilor pentru managementul de caz al persoanelor 
adulte cu handicap și pentru asistenţa persoanelor vârstnice 

- Specializarea personalului din cadrul serviciilor reorganizate 
30.000 12.000  

10. 

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
serviciilor adresate persoanelor 
marginalizate social 

- Funcţionarea serviciilor în domeniul protecției victimelor Violenţei în 
Familie  

- Asigurarea serviciilor de specialitate victimelor violenţei domestice  
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de sprijin acordate persoanelor 

aflate în nevoie  
- Asigurarea de servicii calitative în cadrul Centrelor de tranzit “Ada” şi 

“Adi” în vederea facilitării tranziţiei beneficiarilor din servicii 
rezidenţiale pentru copii, către viaţa independentă şi încadrarea în 
muncă, pentru un număr de 10 tineri. 

- Colaborarea cu AJPIS, 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. 
- Dezvoltarea de servicii în vederea integrării sociale şi profesionale a 

tinerilor (precum dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă, 
informare privind prevenirea adicţiilor, contracepţia, angajarea în 
câmpul muncii, etc) 

- Colaborarea cu OPA partenere care desfăşoară activităţi destinate 
tinerilor ieşiţi din sistem  

- Asigurarea fondurilor pentru desfăşurarea activităţii. 
- Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de protecţie a copilului, 

 
            

224.000 
 
 
 
 

              25.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          102.000 
 
 
 
 

            10.000 
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licenţierea provizorie sau de funcţionare a acestora 
- Demersuri pentru înfiinţarea de noi centre de tranzit 
- Realizarea de parteneriate cu Organisme Private Acreditate care asigură 

servicii de integrare socio-profesională tinerilor care părăsesc sistemul 
de protecţie sau se află în situaţii de marginalizare socială 

- Asigurarea formării continue a personalului din cadrul serviciilor 
- Identificarea nevoilor de servicii sociale  pentru victimele violenței în 

familie, care nu pot fi asigurate de sistemul public și contractarea de 
servicii sociale conform Planului de actiune al serviciilor sociale pentru 
perioada 2018-2020  respectiv:  

- servicii rezidențiale de îngrijire și asistență pentru 10 victime ale 
violenței în familie/lunar. 

 
 
 

III. DEZVOLTAREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE      - 

1. 
Proiectarea şi implementarea noului 
sistem instituţional la nivel judeţean 

- Respectarea acordurilor de parteneriat şi colaborare între toţi factorii 
decizionali şi purtătorii de interese implicaţi –cu scopul consolidării 
poziţiei grupului de planificare strategică şi stabilirea grupului de 
planificare strategică 

- Implementarea strategiei de resurse umane: angajare de personal pentru 
buna funcţionare a serviciilor sociale şi iniţierea planului de dezvoltare, 
perfecţionare personală 

30.000 12.000  

2. 

Revizuirea manualului practic şi 
implementare a procedurilor şi 
practicilor de lucru în cadrul noului 
sistem judeţean de asistenţă socială 

- Revizuirea manualului practic de proceduri interne, inclusiv prin 
preluarea practicilor existente (procesul de evaluare a beneficiarilor, 
managementul de caz, proceduri de conformitate, practici de 
contractare a serviciilor etc), conform standardelor şi legislaţiei în 
vigoare 

- Implementarea manualului de proceduri interne pentru a eficientiza 
activităţile din cadrul DGASPC Mureş 

15.000 
 
 
 

 
 
 

6.000  

3. 

Implementarea standardelor 
specifice prin: controlul calităţii 
serviciilor, diseminarea informaţiilor 
privind drepturile şi obligaţiile 
beneficiarilor şi formarea continuă a 
personalului din cadrul unităţilor de 
asistenţă socială 

- Implementarea codului etic al lucrătorilor sociali din cadrul unităţilor de 
asistenţă socială şi a cartei drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor 

- Asigurarea controlului calităţii serviciilor şi măsurarea gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor 

- Dezvoltarea calităţii acordării de servicii sociale prin programe destinate 
beneficiarilor şi personalului din cadrul serviciilor sociale menită să 
dezvolte comunicarea în cadrul grupului interinstituţional (beneficiar – 
beneficiar, personal – personal, beneficiar – personal, personal de 
execuţie –personal de conducere), programe care să dezvolte 
deprinderile de viaţă independentă, orientarea profesională, educaţia 
sanitară, socializarea etc 

- Acreditarea/ reacreditarea, licenţierea/ relicenţierea serviciilor sociale 
din structura organizatorică 

35.000 14.000  
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

4. 
Monitorizarea, evaluare şi 
informarea publică 

- Evaluarea capacităţii fiecărui serviciu şi progresul realizat pentru 
atingerea obiectivelor 

- Asigurarea resurselor necesare pentru supervizarea profesională externă 
a specialiştilor din cadrul serviciilor sociale furnizate de DGASPC Mureş  

- Utilizarea noului sistem de management al informaţiilor 
- Informarea publică, campanii de relaţii publice cu obiective specifice, 

inclusiv realizarea de broşuri, pliante sau alte materiale publicitare 
menite să contribuie la facilitarea accesului cetăţeanului la serviciile 
sociale existente în judeţ 

- Întreținerea și Îmbunătăţirea parcului auto prin dotarea cu autovehicole 
pentru asigurarea accesului specialiştilor în comunităţile din judeţ în 
vederea realizării activităţilor specifice de prevenţie şi intervenţie 

40.000 16.000  

5. 
Implementarea programului de 
dezvoltare a sistemului de control 
intern managerial 

- Actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial Implementarea standardelor de control intern managerial 

- Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării 
sistemului de control intern managerial 

25.000 10.000  

6. 

Deconcentrarea serviciilor de 
asistenţă socială prin implicarea 
comunităţilor la nivel local în 
managementul de caz sau 
transferarea şi/sau concesionarea 
serviciilor existente către organizaţii 
nonguvernamentale 

- Dezvoltarea parteneriatului public-privat, contractarea de servicii 
sociale ca urmare a evaluării nevoilor şi dimensionării cererii de servicii, 
alcătuirea pachetelor de servicii pentru contractare 

- Definirea nevoilor sociale a persoanelor aflate in nevoie in judet şi 
corelarea lor cu atributiile legale ale DGASPC Mures, consultări publice 

- Stabilirea, pe baza statisticii anuale a cazurilor intrate, a zonelor din 
judeţ cu risc crescut din punct de vedere economic si social, în vederea 
identificării nevoilor judeţene sociale şi a recomandării şi sprijinirii 
factorilor interesaţi a se implica şi dezvolta servicii sociale cu prioritate 
în aceste spaţii geografice 

- Transmiterea din evidența Direcției catre Consiliile locale/Consiliul 
Judeţean a nevoii de servicii de recuperare pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi/an aflate în familie 

- Transmiterea din evidența Direcției către Consiliile locale/Consiliul 
Judeţean a nevoii de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice/an 

41.000 17.000  

7. 

Implementarea unui sistem energetic 
neconvenţional în cadrul tuturor 
serviciilor de tip rezidenţial din 
structura DGASPC Mureş 

- Implementarea sistemului energetic neconvenţional prin Programul Casa 
Verde (panouri solare) la serviciile de tip rezidenţial din structura 
organizatorică al DGASPC Mureş 

100.000 60.000  
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2018 
Buget aprobat 

2018 
Observații 

8. 

Asigurarea formării şi perfecţionării 
continue a resurselor umane care vin 
în contact direct cu beneficiarii şi a 
personalului aferent asigurării 
funcţionalităţii serviciilor sociale 

- Formarea şi perfecţionarea continuă a resurselor umane care vin în 
contact direct cu beneficiarii şi a personalului aferent asigurării 
funcţionalităţii serviciilor sociale 

25.000 10.000  
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10. PROGRAMUL 
principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

 
Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

        1) REDACŢIA REVISTEI VATRA 

1 

Cenaclul Revistei Vatra 
Promovarea și descoperirea tinerilor autori din 
Tîrgu-Mureș și județul Mureș 

Publicarea în revistă a textelor 
discutate în cadrul cenaclurilor și a 
intervențiilor celor mai relevante 

5.000 

0 0 ianuarie-
decembrie

, cu o 
frecvență 

lunară 

2 Program de conferinţe, 
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 0 cu 
caracter 

permanent 

3 
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 0 0 cu 
caracter 

permanent 

4 
Poeți în dialog (I-VI) 

Facilitarea dialogului dintre autorii locali și 
naționali de poezie, promovarea poeților locali 

Serate lunare de lecturi de poezie  0 0 14.400 ianuarie -
iunie 

PROGRAM CENTENAR 

  
Centenar literar mureșan Valorificarea patrimoniului cultural mureșean 

Reeditarea unor autori locali  15.000 15.000 

0 

septembrie 
- 

decembrie 

      TOTAL 22.000 15.000 14.400 0 

2) REDACŢIA REVISTEI LÁTÓ 

1 
Lansarea numerelor revistei 
Látó 

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

200 0 0 lunar 

2 
Serate literare „Látó 
Irodalmi Játékok‟ 

Interviuri, dialoguri, discutii cuautorii tineri  
Prezentarea profilelor scriitoricesti 
contemporane maghiare 

1.000 500 0 lunar 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

3 
Serate literare „Látó 
Irodalmi Színpad” 

Prezentarea revistei Látó şi festivităţi literare cu 
invitaţi 

Atragerea de noi cititori şi 
popularizarea literaturii maghiare 
contemporane 

1.000 500 0 lunar 

4 Întâlnire cu elevii Popularizarea revistei maghiare  Educaţia literară a elevilor 2.000 500 0 lunar 

5 Întâlniri din librărie 
Popularizarea revistei şi interactivitatea cu 
cititorii 

Dialoguri şi cititori 1.000 500 0 bilunar 

6 
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 

7 
Întâlnirea cu cititorii din 
judeţul Mureş - oraşe şi 
comune 

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

500 500 0 bilunar 

8 Comemorări, aniversări Cinstirea creatorilor și operelor literare 
Implicarea unui public cât mai larg în 
acţiuni culturale 

0 0 0 ocazional 

9 
Concursuri literare IKV 
liceeni 

Dezvoltarea creativității și a cunoștințelor literare 
a liceenilor 

Implicarea cât mai multor tineri în 
viața literară 0 0 0 

ianuarie-
aprilie 

TOTAL  5.700 2.500 0   

        3) CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU  CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ 

SECŢIA CENTRUL DE CONSERVARE ŞI PROMOVARE A CULTURII TRADIŢIONALE  

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

Păstrarea tradiţiilor culturale specifice locuitorilor 
acestui judeţ şi revitalizarea acestor tradiţii 

Organizarea unui festival cu 
participarea unor formaţii folclorice de 
tineret 

4200 2.900 0 aprilie 

2 
Revista /Calendar anual 
"TRADIŢII MUREŞENE" 

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

Editarea şi distribuirea revistei 
"Tradiţii mureşene"  

5000 2.500 0 
noiembrie-
decembrie 

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

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

Organizarea unui spectacol cu 
participarea de formaţii de dansuri 
populare maghiare 

6615 4.600 0 martie 

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

4200 2.900 0 aprilie 



Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2018 

Pagina 49 

 

 

 
Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

5 
Revitalizarea artei și creației 
iconografice pe sticlă 

Reproducerea și înțelegerea simbolisticii  icoanei 
pe stisclă 

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

1575 0 0 aprilie 

6 Festivalul de cântece şi 
dansuri populare maghiare  
„A FALUBAN MUZSIKÁLNAK”, 
ed. a XII –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 

2625 1800 0 iulie 

7 Tabăra de creație icoane 
„Icoana Tradițională din 
Ardeal”, ediția a XII-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 

7875 5.500 0 august 

8 

Festival Folcloric 
Internațional „JOCUL DIN 
BĂTRÂNI”, ediţia a XXXVI -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 

21000 5.500 9.000 septembrie 

9 
Festival-concurs de 
interpretare a cântecului 
popular "Mureş, dorurile 
tale...", ediţia a VI-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 

7875 6.500 0 octombrie 

10 
Tabăra de pictură pe şevalet 
Sovata, ediţia a XXXII-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 

7875 1.500 5.000 octombrie 

11 
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  

525 500 0 permanent 

12 
Festivalul de teatru "SCENA", 
ediţia a XXVI-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  

6825 0 0 noiembrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

13 
Festivalul de teatru 
"SZINPAD", ediţia a XXVI-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  

5250 0 0 noiembrie 

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

8400 0 0 decembrie 

15 
Atragerea instituțiilor pentru 
realizarea de proiecte noi  

Asigurarea prezenţei instituţiei la diferitele 
evenimente culturale  

Susţinerea reciprocă în realizarea 
diferitelor acţiuni culturale, 
promovarea instituţiei 

525 0 0 permanent 

16 
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) 

9450 16.000 0 permanent 

17 Arta populară, mișcare 
meșteșugărească în  
contemporaneitate 
(workshop de creație 
meșteșugărească-iconografie, 
prelucrarea lutului,  arta 
lemnului, arta sticlei, țesături 
tradiționale, prelucrarea  și 
confecționarea de obiecte din 
papură, ațe etc. 

Are scopul de recuperare a patrimoniului, de a 
promova arta meșteșugărească valoroasă şi de a 
sensibiliza publicul de la oraș și sate de 
autenticitatea și importanța  de a duce mai 
departe și a promova arta tradiţiei locale 

Proiectul îşi propune să revitalizeze  și 
să pună în valoare arta 
meșteșugărească moștenită  prin  
ateliere  life, workshopuri interactive 
între meșterii populari și publicul 
iubitor de artă meșteșugărească și  
artizanat prezente la târguri .  
Reprezentarea instituției la târguri și 
activități cu caracter meșteșugăresc 
după  cum urmează:                                           
1.Festivalul  de la Răstolița               
2.Târgul Fetelor  de la  Gurghiu                  
3.Festivalul de pe Platoul Fâncel               
4.Reprezentarea la workshopuri 
generate în alte localități 

1050 0 0 permanent 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

18 Tîrgul de Tradiții pascale-
Expoziție workshop de icoane 
tradiționale, recital de muzică 
religioasă, pricesne 

Scopul acestei activități este de a pune  în valoare 
arta sacră prin recital de muzică sacră , pricesne 
specifice perioadei pascale și workshop interactiv 
de pictură religioasă în rândul publicului 
tîrgumureșean  

Asigurarea unui cadru adecvat 
promovării și revitalizării artei sacre 
prin muzică și artă vizuală cu caracter 
religios. Expoziție și ateliere pentru 
târgumureșeni 

525 0 0 martie 

TOTAL 101.390 50.200 14.000   

SECŢIA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE Tîrgu-Mureş 

1 

Activități suplimentare la 
Școala Populară de Arte 

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

15.000 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 

1.600 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, targuri 
educaționale, etc.  

2.000 0 0 permanent 

4 

 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 

7.500 0 0 permanent 

5 

 Concerte ale eleviilor și 
formațiilor instituției (audiții 
de clasă) 

 Atingerea nivelului de cunoştinţe cerut la finalul 
semestrului 

 Prezentarea materiei însuşite, în faţa 
clasei 

200 0 0 decembrie 

6 

 Serate muzicale artistice 
organizate cu elevii 
diferitelor secţii, cu publicul 

Interacţiunea interdisciplinară a elevilor şcolii, cu 
participarea publicului   

Întâlniri cu elevii diferitelor secţii 500 0 0 permanent 

7 

 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 

500 0 0 aprilie-
iunie 

8 

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 0 0 permanent 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

9 

 Spectacol şi expoziţii de 
sfârşit de an  

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

4.000 0 0 iunie 

10 

Ziua Internaţională a 
Fotografiei 

Conştientizarea de către populaţie a rolului 
fotografiei în viaţa de zi cu zi, promovarea secţiei 
Şcoala Populară de Arte din cadrul 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 

2.000 300 0 19 august 

11 

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 

25.000 8.000 0 mai 

12 

Tabără de creaţie - Arte 
plastice, ediția a VII-a 

Dezvoltarea competenţelor în materie de arte 
plastice în mediul natural  

Organizarea unei tabere de arte 
plastice care să cuprindă activităţi 
specifice 

15.000 5.000 5.000 iulie-
august 

13 

"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 0 0 permanent 

14 

 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 indiferent 
de vârstă, pasionați de fotografie atât 
din țară cât și din străinătate 

7.500 0 0 octombrie-
noiembrie 

15 

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 al sărbătorilor de iarnă  

20.000 0 0 decembrie 

16 

Spectacole aniversare,  de  
promovare și  de caritate 

Promovarea secției, implicarea în activității 
pentru sprijinirea comunităților județului  

Implicarea 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 0 0 permanent 

17 

Festival-concurs de muzică 
clasică, ediția a II a 

Confirmarea importanţei învăţământului artistic 
permanent 

Schimb de experienţă între şcolile de 
acelaşi profil din ţară cu profil de 
muzică clasică canto și instrumental 

15.000 10.000 0 martie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

18 

Seara Artelor  în parteneriat 
cu Școala de Arte „Tudor 
Jarda” din Cluj-Napoca 

Educativ-formativ Schimb de experiență între școlii cu 
profesori și elevi, cuprinzând și 
specialitatea arte plastice 

525 500 0 februarie 

19 
Proiectul 100: Tîrgu-Mureș, 
Cluj, Bistrița, Alba Iulia 

Educativ-formativ Schimb de experiență între școlile din 
județele amintite 

6.000 10.000 0 martie 

20 

Activităti prilejuite 
Centenarului Marii Uniri și a 
Primului Război Mondial -
Concert, spectacol omagial 
de muzică populară 
patriotică 

Are ca scop elogierea evenimentelor istorice  și 
dezvoltarea simțului  patriotic, stimularea actului 
naţional conștient şi redarea momentelor istorice, 
a trăirilor şi sentimentelor prin intermediul 
muzicii patriotice a stărilor elocvente acelor fapte 
de vitejie istorică 

Obiectivul  este de a aduce un omagiu 
înaintașilor 
Organizarea unui spectacol omagial 
pentru elevii școlii prin care piese 
elocvente acestor momente istorice să 
fie cât mai bine însușite și redate 

105 0 0 ianuarie-
februarie 

21 

An aniversar 110 ani de la 
înfiinţarea Şcolii Populare de 
Arte din Tîrgu-Mureș 

Marcarea celor 110 ani de la înfiinţare prin 
activităţi cultural-artistice 

Organizarea unui spectacol, expoziţii şi 
conferinţe 

20.000 0 0 decembrie 

22 Ziua Iei 

Marcarea zilei iei naţionale româneşti Organizarea zilei iei naţionale 
româneşti 

10.000 0 0 decembrie 

  
TOTAL 168.930 33.800 5.000 0 

  TOTAL SECȚII 
270.320 84.000 19.000 0 

PROGRAM CENTENAR 2018 

1. 
Tabăra de pictură pe şevalet 
Sovata, ediţia a XXXII-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 

7.875 5.000 0 octombrie 

2. 
Festival Folcloric 
Internațional „JOCUL DIN 
BĂTRÂNI”, ediţia a XXXVI -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 

21.000 9.000 0 septembrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

3. 

Tabără de Creaţie - Arte 
plastice, ediția a VII-a 

Dezvoltarea competenţelor în materie de arte 
plastice în mediul natural  

Organizarea unei tabere de arte 
plastice care să cuprindă activităţi 
specifice 

15.000 5.000 0 iulie-
august 

  TOTAL  43.875 19.000 0   

  TOTAL GENERAL 314.195 103.000 19.000 0 

4) TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TIRGU-MUREŞ 

1 
Repertoriu de spectacole 
pentru copii la secţia română 

Formarea şi educarea gustului pentru arta 
animaţiei al copiilor 

Realizarea a 4 premiere şi 2 refaceri - 
Mica Sirenă, Alba ca Zăpada, Însir-te 
mărgărite!, Cartea cu Jucării  

450.000 209.000   permanent 

2 
Repertoriu de spectacole 
pentru copii la secţia 
maghiară 

Formarea şi educarea gustului pentru arta 
animaţiei al copiilor 

Realizarea a 4 premiere şi 2 refaceri -
Povestea Greierului de iarnă, Hanul 
Hârciogului, Lada Hop, Despre Tineri 

450.000 209.000 
  

permanent 

3 
Participarea la festivaluri în 
ţară cu spectacole de 
animație ale secţiei române 

Menţinerea legăturilor şi spiritului de competiţie 
cu specialişti păpuşari din România 

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

15.000 5.000 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  

15.000 5.000 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 spectacular 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 2.000 24.000 

duminical, 
altenativ 

sectia 
romana - 

sectia 
maghiara 

6 
Întâlniri duminicale cu copiii 
de 0-3 ani  

Muzica, desenul, literatura în creșterea copiilor 
Ateliere de lucru creative cu grupe de 
copii 

1.500 0 1.000 
duminicile, 

alternativ 

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

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

35.000 0 10.000 permanent 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

8 
Spectacole ale secțiilor 
române și maghiară pentru 
copiii de 10-14 ani  

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

Realizarea de spectacole inspirate din 
literatura contemporană și 
dramaturgie cu problematica specifică 
categoriei de vârstă 

100.000 0 10.000 oct.-iunie 

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 din Bulgaria, Serbia, 
Polonia 

30.000 5.000 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 Eger, Pecs, Budapesta 

30.000 5.000 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 
Ungaria și Moldova  

150.000 10.000 50.000 

mai - 
octombrie 

12 
Microstagiune de spectacole 
în circuit festivalier 

Consolidarea parteneriatelor cu teatrele de gen 
din Eger, Pecs, Chișinău, Budapesta  

Prezentarea la fiecare dintre sediile 
teatrelor partenere a producţiilor şi 
coproducţiilor realizate în cadrul 
parteneriatelor. 50.000 0 10.000 

trim.II, 
aprilie - 

iunie 

14 
Program de publicitate - 
marketing 

Studiu sociologic pe categorii de public 
consumator 

Analiza relației spectator - spectacole 
la 10-14 ani, 14 - 25  ani  3.000 0 1.000 

permanent 

15 

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 

5.000 0 3.000 
mai-iunie, 

noiembrie-
decembrie 

16 
Crearea şi consolidarea unei 
reţele teatrale în parteneriat 

Once upon a time, there will be... - proiect de 
cooperare europeană cu finanțare Europa Creativă 
dezvoltat în 12 orașe europene de organizații din 
domeniul artelor spectacolului 

Crearea dialogului și cooperării între 
orașe europene prin utilizarea unor 
procese interdisciplinare de construire 
a unei noi identități europene. 

75.000 25.000 5.000 
septembrie

, 
noiembrie 

17 
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 din 
Tg-Mureş 

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

20.000 10.000 5.000 
ianuarie-

iunie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

18 
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 

15.000 0 15.000 permanent 

19 
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 

3.000 0 1.000 
mai-

decembrie 

20 
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 

15.000 5.000 25.000 
iunie-

august 

21 Forum teatral 

Concurs de dramaturgie pentru tineri cu 
prezentarea în spectacole lectură. Prezentarea 
unor texte cu referire la perioada istorică și 
Unirea din 1918 

Memoria culturală în conștiința 
tinerilor. Opere literare în dezbatere 
care sunt inspirate din istoria națională 
a primului război mondial și marea 
unire din 1918 (”Pădurea 
spânzuraților”) 

15.000 0 5.000 
mai, 

octombrie 

22 
Sărbătorirea a o sută de ani 
de la înfăptuirea Marii Uniri 

Accesul publicului la istoria bogată a artei 
păpușărești de pe teritoriul României, până în 
prezent, la diversitatea estetico-creativă a 
păpușilor realizate de-a lungul vremurilor și la 
descoperirea particularităților artei animației 
românești cu specific teatral. Memoria culturală 
în conștiința minorității române din afara 
granițelor 

Realizarea expoziției itinerante în 
orașe din diferite regiuni ale țării 
”Perpetuum România”. Publicul va 
putea admira și studia o parte din 
istoria culturală românească, cea a 
artelor spectacolului de păpuși și 
animație, a cărui specific și estetică au 
contribuit la unitatea culturală a 
spațiului carpato-danubiano-pontic. 
Spectacole de animație în comunitățile 
românești de graniță, în colaborare cu 
ICR 

100.000 0 20.000 
august, 

septembrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

22 
Microstagiune de spectacole 
şi experimente teatrale 
pentru copii şi tineret.  

Spectacole, simpozioane, ateliere de lucru şi 
repetiţii. 

Vizibilitate naţională şi internaţională, 
evaluarea nivelului de performanţă al 
spectacolului de animaţie în relaţia cu 
publicul spectator, finanţatori, 
parteneri, critici, specialişti de teatru, 
cuprinsă în strategia de dezvoltare a 
Teatrului Ariel 

40.000 5.000 

  

octombrie-
decembrie 

TOTAL: 1.642.700 495.000 245000   

PROGRAM CENTENAR 

1. FORUM TEATRAL CENTENAR 

Prezentarea unor texte de teatru scrise de elevi, 
în cadrul concursului de dramaturgie - Forum 
teatral în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean  

Spectacol lectură pe baza textelor 
selectate în concurs 

20.000 

10.000 

5.000 febr.-sept. 

2. 

Expoziţie păpuşi din istoria 
animaţiei româneşti 
reprezentative ale celor trei 
regiuni istorice unite 
(Moldova, Transilvania şi 
Ţara Românească) 

Valorificarea patrimoniului artei păpuşăreşti din 
cele patru centre reprezentative ale teatrului de 
animaţie: Bucureşti - Ţăndărică, Alba Iulia - 
Prichindel, Galaţi - Gulliver, Târgu Mureş - Ariel 

Instalaţie expoziţională cu păpuşi, 
marionete şi elemente decor în 
construcţie modulară. Expoziţia va fi 
vernisată în cele patru locaţii ale 
partenerilor, respectiv Bucureşti, Alba 
Iulia, Galaţi, Târgu Mureş, urmând a fi 
expusă şi la Bruxelles 

150.000 

100000 

40.000 mai - dec. 

  TOTAL PROGRAM CENTENAR: 170.000 110.000 45.000 0 

  
TOTAL GENERAL 1.812.700 605.000 290.000 0 

        5) ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL" 

1 
Spectacole pentru elevi 
prezentate în judeţ 

Cunoaşterea folclorului autentic 

Familiarizarea elevilor cu portul 
popular tradiţional, instrumente 
muzicale şi jocuri populare din diferite 
regiuni. 

1.000 1.000 

  

ianuarie-
martie 

2 Turneu Ungaria - Budapesta 
Participare la Spectacolul extraordinar cu 
obiceiuri de iarna 

Realizarea unui spectacol cu obiceiuri 
de iarna în colaborare cu Casa 
Tradițiilor din Budapesta 

12.000 12.000 
  

ianuarie 

3 
Spectacol aniversar 24 
ianuarie 2018 

Prezentarea valorilor tradiţionale din zona noastră 
Participarea la spectacolul aniversar 
organizată de municipiul Tîrgu-Mureş 

0 0 
  

ianuarie-
februarie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

4 
Spectacol premieră " Tegnap 
a Gyímesben jártam" 

Cunoaşterea dansurilor şi cântecelor populare 
tradiţionale a regiunii ceangăilor 

Conceperea unui spectacol atractiv din 
punct de vedere al traditiilor și 
dansurilor autentice 

10.000 5.000 
  

februarie 

5 
Spectacole în deplasare în 
judeţ 

Promovarea culturii tradiţionale în comunele şi 
satele judeţului Mureş 

Spectacole prezentate în diferite 
localitaţi 

1.000 1.000   
februarie 

6 
Turneu în ţară în judeţul 
Bihor, Satu Mare 

Promovarea instituţiei prin prezentarea de 
spectacole în diferite zone ale ţării 

Prezentarea folclorului maghiar din 
zona noastră în alte zone ale ţării 

7.000 7.000   

martie 

7 Turneu în Ungaria 
Consolidarea relaţiilor culturare internaţionale Realizarea unui turneu în 10-12 

localităţi de pe teritoriul ţării vecine 
40.000 40.000 

32.000 
martie 

8 
Susţinerea de spectacole în 
cadrul programului Şcoala 
”Altfel” 2018 

Prezentarea de spectacole cu repertoriul ambelor 
secţii 

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

1.000 1.000   

ianuarie-
iunie 

9 

Spectacole în deplasare în 
ţară în colaborare cu 
Asociaţia Larisa şi Marin 
Barbu 

Prezentarea valorilor tradiţionale din zona noastră 
Cunoaşterea în detaliu a obiceiurilor, 
dansurilor si cântecelor populare 
practicate în satele din judeţul Mureş 

10.000 10.000   

aprilie -
iunie 

10 Turneu Ungaria Participare la Evenimentul Folcloric realizat in 
colaborare cu orasul Sopron si la Festivalul 
International de dans din Gyor 

Sustinerea unui spectacol in cadrul 
Zilelor Orasului Sopron, precum si in 
cadrul festivalului International de 
Dans organizat de catre Baletul din 
Gyor 

25.000 25.000   

mai 

11 

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  

1.000 1.000   

iunie 

12 

Realizarea spectacolului in 
premiera "Svejk" 

Adaptarea spectacolului dupa cartea cu acelasi 
titlu , folosind elemente de dans folcloric si 
contemporan 

Atragerea publicului de tineret si 
adulti prin intermediul spectacolului 
de teatru dans 

25.000 25.000 

  

iunie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

13 Participare la Festivalul 
Internaţional de folclor 
"Muzici şi Tradiţii în 
Cişmigiu"ed.a XII-a 

Reprezentarea folclorului tradiţional din zona 
noastră în cadrul festivalului 

Participarea la festivalul de folclor 
organizat de CREART Bucureşti 

5.000 5.000   

iunie 

14 
Turneu în ţară -  Judeţul 
Timiş 

Participare la Festivalul Inimilor- Timişoara ed. a 
XXVII- a 

Prezentarea de spectacole folclorice în 
judeţul Timiş 4.000 4.000   iulie 

15 

Participarea la Festivalul 
International de Folclor 
Nunta Zamfirei Bistriţa- 
ed.XXIII-a 

Transmiterea în timp a valorilor promovate  

Participarea la festivalul international 
de folclor cu un spectacol în care 
principalul moment este prezentarea 
unui obicei de nuntă din zona noastră 

1.000 1.000 

  

august 

16 Turneu european 
Reprezentarea ţării noastre în cadrul festivalurilor 
internaţionale de folclor 

Prezentarea frumuseţii cântecului, 
jocului şi portului din Câmpia 
Transilvaniei  în cadrul festivalului 
internaţional de folclor 80.000 65.000   

septembrie 

17 Premieră 
Prezentarea valorilor tradiţionale maghiare din 
zona noastră 

Spectacol de folclor nou care se 
adresează unui public diversificat 

10.000 10.000   
septembrie 

18 Premieră 
Prezentarea valorilor tradiţionale româneşti din 
zona noastră 

Spectacol de folclor nou care se 
adresează unui public diversificat 

30.000 30.000   
octombrie 

19 
Spectacol folcloric "Să 
cinstim glia străbună" 

Spectacol prezentat în cinstea aniversarii 
Centenarului Marii Uniri şi a Primului Război 
Mondial 

Prezentarea unui spectacol din 
repertoriul instituţiei în colaborare cu 
Filarmonica de Stat Tîrgu-Mureş 

1.000 1.000   

octombrie 

20 
Intâlnirea Ansamblurilor 
Profesioniste Maghiare de la 
Tg.Mureş 

Cunoaşterea activităţii profesionale a 
ansamblurilor de dans profesioniste maghiare din 
ţară 

Organizarea evenimentului cu 
participarea ansamblurilor 
profesioniste maghiare de dans din 
Transilvania 80.000 80.000   

octombrie 

21 Turneu în ţară -Judeţul Alba  
Valorificarea cântecelor şi jocurilor populare şi a 
obiceiurile tradiţionale româneşti 

Prezentarea publicului de noi valori 
ale culturii tradiţionale 

2.000 2.000 

  

octombrie 

22 
Participarea la Festivalul 
Naţional de Folclor IOAN 
MACREA ediţia a XVII-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 

2.000 2.000   

noiembrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

23 
Spectacol de cântece 
patriotice prezentat de 
grupul "Mureşencele"şi 
invitaţii lor 

Necesitatea cunoaşterii repertoriului de cântece 
patriotice lăsate de înaintaşii noştri 

Prezentarea unui spectacol complex în 
care se vor regăsi atât cântecele 
patriotice,suitele de dansuri şi suitele 
orchestrale prezentate de instituţia 
noastră 

0 0 

10.000 

nov 

24 

Organizarea Festivalului  
GYONGYKOSZORUK GYONGYE  
ediţia a XII-a Tg.Mureş 

Prezentarea grupurilor de copii coordonate de 
membrii secţiei maghiare a instituţiei 

Trecerea în revistă a repertoriului 
instituţiei în cadrul unui spectacol 
prezentat la Sala Ansamblul "Mureşul" 

5.000 5.000   

noiembrie 

25  Intâlnirea Ansamblurilor de 
amatori din judeţul 
Mureş"Joc şi cânt de pe la 
noi"ed.-V-a 

Prezentarea grupurilor de copii coordonate de 
membrii secţiei române a instituţiei 

Trecerea în revistă a repertoriului 
instituţiei în cadrul unui spectacol 
prezentat la Sala Ansamblul "Mureşul" 

5.000 5.000   

decembrie 

26 
Organizarea de expoziţii foto 
şi costume populare 

Diversificarea activităţii instituţiei prin vizionări 
de expoziţii foto şi costume populare tradiţionale, 
etc. 

Organizare de expoziţii cu ocazia 
zilelor aniversare prin diferite 
parteneriate 

1.000 1.000 

  

decembrie 

27 
Spectacole organizate cu 
ocazia evenimentelor 
speciale 

Marcarea zilelor aniversare  (1 dec., ziua femeii, 
ziua internationala a dansului, etc.) prin 
spectacole adaptate la specificul zilei  

Spectacole prezentate în diferite 
locaţii 

5.000 0 

  

permanent 

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

Promovarea repertoriului instituţiei în diverse 
emisiuni culturale 

Participarea la diferite spectacole şi 
programe culturale folclorice 
înregistrate de moderatorii emisiunilor 
de televiziune cu acest specific: 
promovarea şi păstrarea valorilor 
tradiţionale 

0 0   

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 

0 0   

permanent 

TOTAL 364.000 339.000 42.000 0 

PROGRAM CENTENAR 

1 

Spectacol folcloric "Să 
cinstim glia străbună" 

Spectacol prezentat în cinstea aniversarii 
Centenarului Marii Uniri 

Prezentarea unui spectacol din 
repertoriul instituţiei pentru elevi la 
Palatul Culturii 10.000 10.000 0 01.iun.18 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

2 

Spectacol folcloric "Să 
cinstim glia străbună" 

Spectacol prezentat în cinstea aniversarii 
Centenarului Marii Uniri şi a Primului Război 
Mondial 

Prezentarea unui spectacol din 
repertoriul instituţiei în colaborare cu 
Filarmonica de Stat Tîrgu-Mureş 1.000 1.000 0 25.oct.18 

3 

Festivalul ansamblurilor de 
amatori din județul Mureș 
”Joc și cânt de pe la noi” 

Evidețierea ansamblurilor de amatori în ideea 
transmiterii valorilor tradiționale. Arta populară  
celebrând trecutul 

Prezentarea unor dansuri autentice din 
repertoriu popular interpretat prin 
predarea lor din generație în generație  10.000 10.000 0 01.nov.18 

4 

Spectacol de cântece 
patriotice prezentat de 
grupul "Mureşencele"şi 
invitaţii lor 

Necesitatea cunoaşterii repertoriului de cântece 
patriotice lăsate de înaintaşii noştri. 

Prezentarea unui spectacol complex în 
care se vor regăsi atât cântecele 
patriotice,suitele de dansuri şi suitele 
orchestrale prezentate de instituţia 
noastră 10.000 10.000 0 01.dec.18 

  TOTAL CENTENAR 31.000 31.000 0   

  TOTAL GENERAL 395.000 370.000 42.000 0 

        6) FILARMONICA DE STAT MUREŞ 

1.   Festivalul muzicii de 
divertisment la Filarmonica 
târgumureşeană - editia a III-
a 

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

Promovarea în continuare a muzicii de 
divertisment având ca scop atragerea 
în sala de concert a unui alt segment 
de public decât cel tradițional și care 
să devină apoi public permanent al 
Filarmonicii îndrăgind valorile muzicii 
clasice autohtone și universale 
interpretate de artiștii târgumureșeni 

5.000 5.000 --- ianuarie 

2.   Concert Coral Extraordinar - 
Ziua Îndrăgostiților, cu 
participarea a doi actori 
târgumureșeni de renume 

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

Continuarea unei tradiţii demarate în 
urmă cu 6 ani, care să contribuie la o 
ofertă cât mai variată de programe 

500 500 --- februarie 

3.   Concert extraordinar de Ziua 
Femeii - gala de opera 

Sensibilizarea celor ce apreciază această artă 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 2.000 --- martie 

4.   Concert extraordinar de 
interpretare târgumureșeană 

Promovarea tinerelor talente târgumureșene cu 
perspectivă de afirmare pe plan național și 
european 

Motivarea tinerei generații mureșene 
pentru studiul muzicii care să ajungă 
la nivel de performanță în interpretare 

2.000 2.000 --- 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 11 ani privind susţinerea 
unui concert cu genul muzicii din filme 

2.000 2.000 --- aprilie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

6.   Concert extraordinar vocal-
simfonic Pascal  

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, toți creștinii sărbătorind anul 
acesta la aceeași dată Sfintele Paște 

2.000 2.000 --- aprilie 

7.   Zilele Muzicale 
Târgumureşene 

Festival de răsunet naţional cu o tradiţie de 
aproape cinci decenii 

Programarea în sala târgumureşeană 
de concerte a unor interpreţi de mare 
valoare şi promovarea celui mai 
exigent repertoriului naţional şi 
universal 

10.000 10.000 --- mai 

8.   Concert Extraordinar -
bijuterii muzicale pentru 
închiderea stagiunii 

Marcarea festivă a încheierii stagiunii 2016/2017 Oferirea publicului Filarmonicii a unui 
program de mare accesibilitate, care 
să răsplătească fidelitatea 
demonstrată de melomanii noștri pe 
parcursul întregii stagiuni 

2.000 2.000 --- iunie 

9.   Seri de vară cu muzică de 
orgă 

Valorificarea literaturii dedicate reginei 
instrumentelor prin susţinerea de recitaluri de 
orgă în diferite locaţii de pe raza municipiului și a 
județului 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 

--- --- --- Iulie-
august 

10.   Concert extraordinar de 
deschidere a stagiunii 
printr-un program special 
care să demareze 
aniversarea unui secol de la 
Primul Război Mondial 

Atragerea atenţiei melomanilor mureşeni privind 
marcarea în lumea întreagă a atrocităților primei 
conflagrații mondiale 

Interpretarea unor lucrări muzicale 
autohtone și universale care tratează 
problematica războiului și a 
consecințelor grave pe care acesta le 
generează 

2.000 2.000 --- septembrie 

11.   Concert Extraordinar -
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” 

1.000 1.000 --- septembrie 

12.   Festivalul internaţional “In 
memoriam Constantin 
Silvestri” 

Manifestare artistică de rezonanţă internaţională Promovarea valorilor interpretative ale 
muzicii româneşti şi universale 

10.000 10.000   octombrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

13.   Concert Cameral 
Extraordinar al Cvartetului 
de coarde "Tiberius" al 
Filarmonicii de Stat Tirgu 
Mureș 

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

Evidențierea nivelului înalt de 
interpretare atins de renumita 
formație camerală a Filarmonicii 
tîrgumureșene și susținerea de către 
aceasta a unui program exigent unde 
pot fi invitați și alți interpreți de 
prestigiu din țară și de peste hotare 

1.000 1.000   noiembrie 

14.   Concert Extraordinar - Ziua 
Națională a României 

Interpretarea unor lucrări celebre din creația 
muzicală românească 

Invitarea unor artiști din țară și de 
peste hotare care abordează cu succes 
creația muzicală românească  

2.000 2.000   noiembrie 

15.   Zilele Muzicii Sacre 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 

5.000 5.000   decembrie 

TOTAL 46.500 46.500 0 0 

PROGRAM CENTENAR 

1 

Aniversarea Centenarului 
Marii Uniri și a Primului 
Război Mondial 

Spectacol prezentat în cinstea aniversarii 
Centenarului Marii Uniri 

Prezentarea de concerte cu muzica 
specifică acelor vremuri, subliniind 
valoarea compozitorilor români 10.000 10.000   01.iun.18 

  TOTAL CENTENAR 10.000 10.000 0   

  TOTAL GENERAL 56.500 56.500 0 0 

7) MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ 

  SECŢIA ARHEOLOGIE         

1 Editare volum ”Așezarea 
multistratificată de la 
Voivodeni” 

Prezentarea cercetărilor arheologice efectuate de 
MJM la Voivodeni -Scoală 

Punerea în circuitul științific al 
descoperirilor arheologice și a 
colecției muzeului 15.000 0 

  septembrie
-

decembrie 

2 Cercetări arheologice și 
geomagnetice sistematice la 
Călugăreni 

Continuarea cercetărilor din 2013-2017 Continuarea cercetărilor anterioare 
din castru și terme 

100.000 35.000 

  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 5.000 

  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  Ideciu 

Cercetarea unui sit nou identificat 

8.000 0 

  mai-
octombrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

5 Tipărire volum „Iron Age 
Connectivity in the 
Carpathian Basin” 
150 exemplare 

publicarea studiilor prezentate la colocviul Iron 
Age Connectivity in the Carpathian Basin din anul 
2017 

diseminarea ştiinţifică a rezultatelor 
cercetărilor locale, regionale şi 
europene referitoare la contactele din 
epoca fierului în estul Europei 18.000 0 

  octombrie 
- 

decembrie 

6 Tipărire anuar 
Marisia – Arheologie, SN, 
I/2018 150 exemplare 

relansarea anuarului Muzeului Judeţean Mureş în 
vederea includerii în BDI (Scopus, Erih+, CEEOL) 

valorifica patrimoniului arheologic 
naţional şi internaţional prin publicare 
de studii şi materiale arheologice 18.000 10.000 

  octombrie 
- 

decembrie 

7 Centrul ceramic de la 
Cristești în cadrul Expoziției 
Naționale Centre ceramice 
din Dacia și Moesia 

Expoziția va prezenta materialele ceramice 
produse la Cristești în cadrul expoziției generale 
organizată de MNIT 

Punerea în circuitul muzeal și în 
atenția publicului a cercetărilor și a 
descoperirilor arheologice din jud. 
Mureș 5.000 0 

  septembrie 

8 Noaptea Muzeelor Ateliere pentru copiii, expoziție Promovarea activității muzeului 

5.000 0 

  mai 

9 Editare volum „Necropola 
din epoca migraţiilor de la 
Ernei” 150 exemplare  

prezentarea necropolei din perioada migraţiilor de 
la Ernei şi punerea în circuitul ştiinţific a 
analizelor efectuate 

valorificarea rezultatelor săpăturilor 
arheologice din 2015 de la Ernei–Situl 7    

18.000 0 

  octombrie 
- 

decembrie 

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 0 

  aprilie-
noiembrie 

11 
Expoziţie tematică de 
arheologie în clădirea 
Muzeului de Arheologie și 
Istorie din Cetate 

Expoziţia are scopul de a prezenta aspecte ale 
istoriei județului din cele mai vechi timpuri 

Aducerea în atenția publicului muzeal 
a colecțiilor arheologice, sub forma 
unei expoziții tematice. Realizarea a 3 
săli. 

150.000 30.000 

  noiembrie 

12 
Proiect de cercetare 
Topografia aeriană a 
Transilvaniei  

continuarea proiectului început în 2009 în 
colaborare cu ELTE-Budapesta şi Muzeul Naţional 
al Unirii din Alba Iulia 

cercetarea non-intruzivă şi cartarea 
siturilor arheologice din Transilvania 
prin aerofotografiere 

10.000 0 

  martie-
noiembrie 

13 

Volumul Conferinței Bronze 
Age Connectivity in the 
Carpathian Basin 

Va fi al cincilea volum de studiiaxat exclusiv pe 
Epoca Bronzului, cu articole având ca tematică 
legăturile de schimb regionale  culturale zonale și 
interacțiunile între comunitățile  din sud-estul 
Europei în Epoca Bronzului 

Publicarea prezentărilor susținute la 
conferința internațională 
BronzeAgeConnectivity in the 
Carpathian Basin din 13-15 octombrie 
2016 15.000 15.000 

  iulie - 
septembrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

14 
Conferință 
internaționalăBronze Age 
Land Use in the Carpathian 
Basin 

Va fi a șasea conferință la rând organizată pe 
diferite subiecte ce țin de Epoca Bronzuluisud-est 
European 

Organizarea conferinței internaționale 
tematice axate pe diferite aspecte ale 
culturii materiale și spirituale ale 
Epocii Bronzului, planificată pe 
toamna anului 2018 15.000 0 

  octombrie 
- 

noiembrie 

15 

Prospecții geomagnetice le 
Sângeorgiu de Pădure 

Delimitarea suprafeței și conturarea potențialului 
arheologic al așezării preistorice, care este 
considerată contemporană cu depozitul eponim al 
perioadei HaB2 de la Sângeorgiu de Pădure 

Realizarea unor prospecții 
geomagnetice de suprafață în așezarea 
fortificată de Epoca Bronzului Târziu 
Câmpul Fetei aflată la est de 
Sângeorgiu de Pădure 10.000 0 

  martie - 
noiembrie 

16 Cercetarea aşezărilor 
medievale din scaunul Mureş 
(aşezare-biserică-peisaj) 
Sondaj arheologic la Moreşti-
Citfalău 

Cercetarea complexelor identificate prin 
prospecţii geofizice în 2015 

Identificarea satului medieval dispărut 
la începutul secolului XVII 

30.000 15.000 

  martie - 
noiembrie 

17 

Analiza AMS C-14 al 
mormintelor din cimitirul 
medieval de la Hărţău 

Datarea unor morminte medievale aparţinând 
cimitirului din jurul bisericii de la Hărţău (rămas 
restant din 2017) 

Datarea fazei de început a folosirii 
cimitirului de la Hărţău. Analiza C14 a 
5 morminte din cimitirul medieval, 
conform ofertei de preţ de la HEKAL 
AMS Lab (MTA ATOMKI) din 2017 8.000 0 

  ianuarie - 
martie 

18 Coorganizarea conferinţei  
Inter tempora. Cronologia 
perioadei medievale timpurii 
(sec. VII – XIII) împreună cu 
Complexul Muzeal Arad şi în 
parteneriat cu Institutul de 
Arheologie și Isoria Artei al 
Academiei Române Cluj 
Napoca 

 Ajustarea cronologiei perioadei medievale 
timpurii (sec. VII–XIII 

Problemele, abordarea şi cronologia 
perioadei medievale timpurii. 
Continuarea conferinţei axată pe 
perioada medievală timpurie, 
respectiv publicarea lucrărilor 
conferinţei în  volumul Orbis 
Mediaevalis 

6.000 0 

  26-28 
septembrie 

2018 

19 

VOLUM CONFERINŢĂ: Small 
finds between function, use 
and reuse 

 Diseminarea rezultatleor colocviului internaţional 
desfăşurat la Tg. Mureş în perioada 8-10 
decembrie 2016, având ca tematică principală 
cultura materială medievală 

 Editarea şi tipărirea volumului 
colocviului internaţional: Medieval 
material culture in the Carpathian 
Basin (11th-16th centuries). Small 
finds between function, use and reuse 

12.000 0 

  iunie - 
noiembrie 

2018 

TOTAL 
601.000 110.000 0   
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

  SECŢIA ISTORIE             

 Valorificarea sticlăriei 
arheologice din situl Tîrgu 
Mureș - Cetate (restaurare și 
documentare grafică 3D) 

Cercetarea și promovarea științifică și muzeală a 
materialului vitros medieval și modern, în vederea 
reconstituirii unor aspecte de viață cotidiană din 
Mănăstirea Franciscană și orașul modern timpuriu 

Activitățile concrete de inventariere, 
cercetare și valorificare științifică a 
acestui tip de piese de patrimoniu se 
impun a fi însoțite, pe lângă o 
documentare științifică de natură 
bibliografică, de măsuri de restaurare 
și conservare prealabilă a artefactelor 
fragmentare și aflate în stare avansată 
de degradare. În acest domeniu MJM 
nu dispune de un specialist în 
restaurare, fiind necesară 
contractarea unui restaurator extern. 
Pe de altă parte, date fiind 
caracteristicile optice specifice ale 
materialului vitros, se impune 
documentarea fotografică 
tridimensională a pieselor de 
importanță majoră, prin contractarea 
unui specialist în acest domeniu. 
Aceste două acțiuni sunt deosebit de 
importante pentru valorificarea 
muzeală  8.000       4.000      

  

aprilie - 
noiembrie 

2 Volumul Conferinţei de 
Antropologie Fizică II 

Editarea şi publicarea conferinţei din 13-15 
octombrie 2018 prin cofinanţare 

Publicarea prezentărilor într-un volum 
de specialitate. Continuarea publicării 
a Conferinţei de Antropologie, volumul 
II este un demers special, inedit în 
România. Până la prima apariţie din 
2016 astfel de lucrări de specialitate 
n-au existat la noi. Prin editarea 
prezentărilor sprijinim prestigiul 
internaţional al Muzeului Judeţean 
Mureş  6.500       6.000      

  

septembrie 
octombrie 

3 Cercetarea arheologică a 
bisericii unitariene din 
Sânvăsii 

Continuarea cercetărilor arheologice în urma 
cărora s-au dezvelit urmele celei mai vechi 
mănăstiri medievale (sec. al XII-lea) din judeţul 
Mureş 

Efectuarea de săpături arheologice 
lângă turnul bisericii şi în zona capelei 
mici de la faţada nordică a 
monumentului actual 40.000     20.000      

  iunie-iulie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

4 Expoziţie Oraşul liber regesc Realizarea expoziţiei tematice despre istoria 
oraşului liber regesc Târgu Mureş în secolul al 
XVII-lea  

Prezentarea rezultatelor noilor 
cercetări arheologice şi arhivistice 
legate de istoria oraşului modern 
timpuriu. Expoziţia va înfăţişa aspecte 
importante legate de viaţa cotidiană a 
orăşenilor, cadrul administrativ şi 
juridic, breslele meşteşugăreşti, etc. 50.000     30.000      

  mai-august 

5 Editarea Volumului de 
instalații medievale de 
încălzire, cahle din 
Transilvania 

Editarea volumului de conferințe din 2008 Volumul este o colecție unică a 
cercetărilor din ultimul deceniu 
realizate în domeniul instalațiilor de 
încălzire medievale și premoderne din 
regiunea Europei centrale 15.000     15.000      

  mai 

6 Cercetarea aşezărilor 
medievale din scaunul Mureş 
(aşezare-biserică-peisaj). 
Studiul peisajului arheologic 
şi istoric al zonei satului 
medieval Citfalău şi al 
împrejurimilor sale (în 
colaborare cu Secția de 
Arheologie) 

Măsurători topografice și cartografiere digitală 
pentru reconstituirea structurilor spațiale micro-
regionale și a relaţiilor dintre sat, biserică şi 
mediul înconjurător 

Succedând cercetarea prealabilă de 
arhivă și bibliografică, perieghezele 
vor fi sincronizate cu măsurători 
topografice detaliate pentru 
elementele de peisaj identificate în 
teritoriul vizat. Aceste măsurători sunt 
necesare în munca de cartografiere 
digitală a terenului, astfel că 
anomaliile identificate la nivelul 
solului să beneficieze de vizualizări 
spațiale bi- și tridimensionale. Fiecărei 
anomalii (identificată ca relevantă 
pentru tematica proiectului) i se va 
genera un model digital - DTM (digital 
terain model). Pentru atingerea 
acestui obiectiv este necesară 
contractarea unui specialist în 
cartografie și topometrie.La nivelul 
întregii zone cercetate modelul de 
elevație trebuie achiziționat online sau 
generat de către un cartograf 
specializat 20.000       8.000      

  martie - 
octombrie 

7 Cercetarea zonei bucătăriei 
medievale de la mănăstirea 
franciscană din cetatea 
Targu Mureș. Reabilitare 
bastion sec XV. 

Cercetări arheologice în vederea finalizării 
documentării a unei bucătării medievale respectiv 
conservare de monumente. 

Valorificarea turistică a sitului 
arheologic mănăstirea franciscană din 
cetatea Targu Mureș. 

110.000 0 

  martie - 
octombrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

8 Cercetare în cadrul 
proiectului "Topografia 
monumentelor istorice din 
Targu-Mures" (ORBÁN J.) 

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

Inventarierea, prelucrarea istoricului a 
unui număr de 10-15 monumente 
targumureșene. 

3.500 0 

  septembrie  

9 Simpozionul "Metamorfozele 
orașului IV” (ORBÁN J.) 

Prezentarea rezultatelor științifice din cadrul 
proiectului Topografia monumentelor Istorice din 
TÎrgu-Mureș 

Simpozion știițific în toamna anului 
2018 cu cca 9-10 participanti, cazare, 
transport, pliante etc. 3.500       2.000      

  noiembrie 

10 Redactarea unui volum de 
studii  despre monumente 
istorice mureșene   (ORBÁN 
J.) 

Prezentarea rezultatelor științifice ale proiectului 
Topografia monumentelor istorice din Targu-
Mureș, publicarea a unui număr de cca 7 studii. În 
parteneriat cu Asociația Muzeului Ardelean 

Pregătirea manuscriselor, redactare, 
technoredactare, prelucrarea 
ilustrațiilor, tipografie etc. 

5.000       1.000      

    

11 Expoziție legată de istoricul 
celor două sinagogi din 
Târgu-Mureș, bazată pe 
cercetări recente  (ORBÁN 
J.) 

Prezentarea rezultatelor cercetărilor din cadrul 
proiectului Topografia monumentelor istorice din 
TÎrgu-Mureș, În parteneriat cu Asociația Vox 
Novum 

Realizarea panourilor expoziționale 

5.000       2.500      

    

12 Ziua Internațională a 
Monumentelor Istorice,  18 
aprilie 2018    (ORBÁN J.) 

Diseminarea cercetărilor recente legate de 
monumente, popularizarea patrimoniului 
construit. În parteneriat cu Muzeul de Arhitectură 
al Ungariei, Fundația Kos etc. 

Prezentarea site-ului proiectului 
topografiei mureșene, prelegeri, 
vernisajul expoziției itinerante 
Medgyaszay István, tururi ghidate în 
oraș etc. 

3.000       1.500      

    

TOTAL 
269.500 90.000 0 0 

  SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII         

1 

Programul de pedagogie 
muzeală "Muzeul mai 
aproape de tine" 

Valorificarea patrimoniului muzeal în funcție de 
calendarul evenimentelor ecologfice 

Perceperea muzeului ca pe o resursă 
educațională, care să dezvolte 
competențe și cunoștințe de 
specialitate; set de programe 
educaționale, lunare, adresate 
copiilor, elevilor, tinerilor și adulților 3.000          600      

  ianuarie-
decembrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

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 3.000 0 

  iul.05 

3 
Noaptea muzeelor - ediția a 
XI-a 

optimizarea accesului publicului la activități 
muzeale 

Ateliere de pedagogie muzeală  
2.000 100 

  mai 

4 

Conferința internațională de 
comunicări științifice 
„Preocupări recente în 
cercetarea, conservarea și 
valorificarea patrimoniului 
cultural” -              ediția a 
XI-a. 

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

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

10.000       7.000      

  iunie 

5 

Școala de vară la muzeu 
- ediția a VIII-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          200      

  iulie 

6 

Conferința națională de 
pedagogie muzeală 
„Pedagogie muzeală în 
muzeele cu specific de 
științe ale naturii din 
România” - ediția a VI-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 7000 

  noiembrie 

7 

Tricolorul României în lumea 
vie, ediția a V-a 

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”; videoproiecție;                
atelier de pedagogie muzeală                        

1.000          100      

  decembrie 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

8 

Sărbătorile de iarnă la 
muzeu, ediția  a IX-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);                  
expoziție-târg cu podoabele 
confecționate 500 0 

  decembrie  

9 

Editare Marisia XXXVII,  
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 10.000 7500 

  2018 

10 

Editare Marisia XXXVIII,  
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 10.000 0 

  2018 

11 

Editare  revistă de pedagogie 
muzeală (V-VI) 

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) 10.000       7.500      

  iunie-
noiembrie 

12 

Expoziția temporară „Din 
lumea ciupercilor” (itinerată 
la Centrul Muzeal Eco-
Turistic Delta Dunării din 
Tulcea). 

valorificarea expozițională a macromicetelor din 
colecțiile muzeului.creșterea vizibilității muzeului 
în comunitate 

diversificarea colaborării dintre cele 
două instituții muzeale; evidențierea 
unor valori din patrimoniul muzeal, 
precum și a rezultatelor studiilor în 
domeniu; atragerea atenției publicului 
asupra necesității protejării 
viețuitoarelor, precum și asupra unor 
ciuperci cu efecte terapeutice; 
familiarizarea publicului cu informații 
referitoare la macromicete 

2.000 

           -        

  noiembrie 

  TOTAL 
63.500 15.500 0 0 

  SECŢIA ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

1. Cercetare etnografica, 
istorica cu tema: Primul 
Razboi Mondial 

Documentare de specialitate in arhive, institute 
de cercetare, universitati, biblioteci si muzee in 
tara Deplasarea pe teren în localitatile propuse 
spre cercetare 

Continuarea cercetării 
etnografice/etnologice/antropologice 
în legătură cu viața cotidiană a 
societății rurale din spatele frontului; 
continuarea crecetării istorice 
arhivistice la Arhivele Militare Pitești 
pentru identificarea a noi documente, 
declasificarea și digitalizarea lor; 
continuarea cercetării istorice în 
arhiva și fototeca Muzeului Militar 
Național și Muzeului Nat. de Istorie a 
României pentru digitalizarea a noi 
documente; cercetare istorică de 
teren si de istorie orală prin aplicarea 
unor chestionare, interviuri; 
achizitionarea unor piese semnificative 
pt. ilustrarea perioadei Primului 
Razboi Mondial în ținuturile muresene 10.000       2.000      

  ianuarie - 
noiembrie  

2. Expozitia : Mureseni in 
transeele Marelui Razboi 

  

1. Confectionarea si/ sau 
achizitionarea muzeotehnicii de 
expunere 
2. Executarea instalatiilor de iluminat 
expozitional si audio-video 
3. Selectarea finala si etalarea 
exponatelor. Imprumuturi de 
exponate.  
4. Realizarea ghidajului expozitional 
(scris, audio în lb. romana, maghiara, 
engleza)  
5. Realizarea manechinelor; Realizarea 
de costume (surori medicale, costume 
de doamne şi domni, uniforme 
militare) pentru animarea expoziţiei 

140.000     40.000      

  ianuarie 
noiembrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

3. Ateliere de pedagogie 
muzeală: Îndemânare şi 
cunoaştere.  De la meşteri 
populari la mici meşteşugari.  

Cunoaşterea  tradiţiilor locale şi respectarea 
acestora. Cunoaşterea patrimoniului muzeal; 

Atelierele de lucru planificate cu 
şcolile partenere, 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.    
 Coordonator: Livia Marc 12.000       4.000      

  lunar 2018 

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 
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 

Dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi  
pentru diferite mestesuguri 
traditionale .Ateliere de lucru: tesut, 
cusut, pictură icoane pe sticlă, 
încondeierea şi vopsirea ouălor de 
Paşti;  

6.000       2.000      

  periodic 

5. Vacanță la Muzeu Activităţi interactive destinate în special copiilor 
aflaţi în vacanţă 

Organizarea unor ateliere de 
pedagogie muzeală: 1) legate de 
Primul Război Mondial: cunoașterea și 
confecționarea modelelor de uniforme 
militare; cunoașterea armamentului 
utilizat în război; medalii și decorații; 
transcrieri de scrisori de pe front; 
transmiterea de mesaje telegrafice 
prin alfabetul Morse; Cruce Roșie 
militară. 2)  ateliere de meșteșuguri 
tradiționale:  ţesut, dantelărit, 
confecţionare de podoabe şi port 
popular, iconărit, cu scopul de a 
promova tradiţiile meşteşugăreşti  

8.000       4.000      

  iulie -  
august 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

6. Eveniment complex: Noaptea 
Muzeelor 2018 

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

Eveniment complex: - concerte, 
vizionarea de filme etnografice in 
curtea muzeului, ateliere de lucru 
pentru copii organizate în parteneriat 
cu celelalte secţii ale MJM şi diferite 
institutii de cultură din oraş; 
oncert de muzică de cătănie; 
- concert cu muzica compusă în 
perioada Primului Război Mondial; 
- ateliere de lucru: Reconstituiri 
evenimente: 
a) Spital de campanie, acordarea 
primului ajutor 
b) Poşta pe front , transcrieri de 
scrisori din perioada războiului 
c) Moda în perioada de dinaintea 
Marelui Război - atelier foto  
d) Uniforma militară – recunoaşterea 
gradelor, însemnelor militare din 
Primul Război prin desene, planşe, 
machete 

15.000 0 

  mai 

7. Fotoetnografica: Armata si 
razboiul 

Participarea Muzeului de Etnografie la 
evenimentele culturale de amploare zonală; 
medierea dialogului între locuitorii satelor 
mureşene, etnografi prin intermediul fotografiilor 
de familie 

Expozitii, ateliere, cercetare 
etnologica pentru imbogatirea arhivei 
muzeale cu ocazia unor festivaluri sau 
evenimente culturale: Festivalul Văii 
Mureşului, Festivalul Văii Gurghiului, 
Vâltoarea mureşeană, Zilele 
târgumureşene 8.000       3.000      

  martie 
octombrie 



Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2018 

Pagina 74 

 

 

 
Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

8. Femeile din satele mureșene 
în timpul primului război 
mondial. (Lectorat în cadrul 
proiectului Mureșenii în 
tranșeele Marelui Război, 
ed.II) 

Valorificarea materialelor documentare colectate 
în cadrul ediției I a proiectului Mureșenii în 
tranșeele Marelui Război (fotografii din permisie, 
scrisori de pe front, documente de arhivă și 
personale, povestiri de familie) 

Promovarea valorilor feminine din 
lume satului românesc și evidențierea 
eforturilor depuse de femei în spatele 
frontului. 
Pătrunderea în lumea feminină din 
satele mureșene prin intermediul 
epistolelor de război 
Educarea tinerilor asupra valorilor 
feminine a lumii țărănești  
Cunoașterea eforturilor depuse pe 
frontul de acasă în satele mureșene 
Redactarea unor flyere cu fotografii 
făcute de soldați în permisie cu 
poveștile lor și extrase din epistolele 
din război 3.000       2.000      

  martie 
iunie 

9. Sărbătorile pe front. 
Armistițiu de Crăciun. 
(Lectorat și vizionare de film 
artistic legat de primul 
război mondial) 

Fraternizarea soldaților pe front cu ocazia 
sărbătorilor de Crăciun. 

Prezentarea filmului  Joyeux noël”, 
din 2005,  dramă de război regizată de 
Christian Carion, o coproducţie Franţa 
– Germania – Marea Britanie – Belgia – 
România, sau a celui din 2015 
Armistițiu de Crăciun,  regia Brian 
Skiba 5.000       2.000      

  noiembrie 
decembrie 

10. Târgul de Crăciun la Muzeu 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; Colinde.Târgul 
de Crăciun. Expoziţie cu vânzare 

3.000       2.000      

  octombrie 
decembrie 

11 
Expozitie de icoane  

Valorificarea colectiei de icoane pe sticla a 
Sectiei de Etnografie si Arta Populara.  

Valorificarea colecției de icoane pe 
sticlă a Secției de Etnografie și Artă 
Populară 3.000 0 

  aprilie 
decembrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

12 Roata timpului - Program 
pentru copii 

Activitate pentru copii din clasa 1-4. cu tematica 
obiceiurilor. 

Activitatea se organizează în 
parteneriat cu Asociația Világló din 
Tîrgu Mureș și Hungarian Heritage 
House din Budapesta. În 2018 vor fi 6 
activități, din care 5 organizate în 
clădirea Muzeului de Etnografie și Artă 
Populară.Programul se adresează 
elevilor claselor I-IV., fiind o activitate 
comlexă cu elemente teoretice, 
jocuri, cântece și ateliere de creație, 
în funcție de tema actuală 2.000       2.000      

  ianuarie 
decembrie 

13 Expoziție.Portul tradițional 
din întrega lume în ilustrații. 
Proiectul "Măscărici" 

Promovarea multiculturalismului prin viziunui 
artistice. Petrecerea timpului liber, cunoasterea 
jocurilor de copii din timpul comunismului. 
Organizarea atelierelor de copii în tematica 
respectivă. 

Expoziţie de autor: 27 de illustratori 
contemporani, reinterpretează, 
reilustrează un joc renumit de cărți 
din timpul comunismului. Fiecare 
pereche, formată din bărbat și femeie 
- cât și cartea ce ilustrează 
Măscăriciul- a fost realizată de un 
artist, în stilul său specific, prezentând 
astfel o viziune proprie asupra 
elementelor ce compun îmbrăcămintea 
tradițională a unei țări alese la 
întâmplare 5.000            -        

  ianuarie 
martie 

14 Societatea rurală în timpul 
Primului Război Mondial 

Proiect de cercetare etnografica pe Valea 
Nirajului. 

Documentare, cercetare în muzee, 
biblioteci, arhive. Cercetare de teren 
pe Valea Nirajului. Achiziții documente 
și patrimoniu   3.000       1.000      

  ianuarie - 
septembrie 

15 Restaurarea pieselor 
etnografice de lemn, 
ceramică, metal, textile 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       5.000      

  septembrie 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

16 

Workshop de restaurare 
cojoace 

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

Asigurarea unei stări de conservare 
optime pentru colecția de cojoace din 
patrimoniul secţiei de etnografie. 
Implicarea în munca de restaurare atât 
a specialiştilor Laboratorului de 
Conservare Restaurare, cât şi a unor 
specialişti de la alte instituţii de profil 
de restaurare-conservare 5.000 0 

  septembrie 

17 Conferinta natională 
”Transilvăneni în Marele 
Război. Contribuția 
mureșenilor” 

Diseminarea rezultatelor cercetării prin 
comunicări științifice interdisciplinare de istorie, 
arheologie,etnografie, antropologie 

Introducerea în circuitul ştiinţific 
național a rezultatelor cercetăriilor, 
istorice, arheologice și etnografice 

18.000       1.000      

  noiembrie 

18 MARISIA  - 2018  Valorificarea cercetărilor ştiinţifice efectuate de 
specialiştii din muzee, arhive, universități, alte 
instituţii de cercetare 

Responsabili:  Marc Dorel, Pop Laura 
15.000 

    10.000      

  noiembrie 

19 BIBLIOTHECA MVSEI 
MARISIENSIS.  SERIA 
ETHNOGRAPHICA nr 7/2018.               
Primul Razboi Mondial 

Cunoaşterea  tradiţiilor locale şi respectarea 
acestora. Cunoaşterea patrimoniului muzeal; 

Introducerea în circuitul ştiinţific a 
rezultatelor cercetăriilor etnografice. 
Volum dedicat  temelor sesiunilor 
naţionale de comunicări ştiinţifice   

15.000 0 

  septembrie 

TOTAL 284.000 80.000 0 0 

SECŢIA ARTĂ 

1 Expoziţie temporară 
itinerantă Nicolae Tonitza- 
Odaia copiilor. Tonitza și 
vârsta inocenței. O 
antroplogie a copilăriei. 
Editarea catalogului, a 
afișului, realizarea 
asigurărilor de împrumut și a 
transportului lucrărilor de 
patrimoniu 

Punerea în valoare a ultimelor achiziții și a 
patrimoniului Secției de Artă a autorului respectiv 
și al altora, în contextul temei, cu colaborarea 
altor muzee de specialitate din România  

Informarea publicului asupra valorilor 
de artă 

350.000 40.000 

  

septembrie 

2 Expoziție temporară Colecţia 
de artă Lucian Pop 

Educarea publicului Informarea publicului asupra valorilor 
din colecţii particulare 5.000 0 

  

mai 

3 ” Noaptea muzeelor- 
Noaptea muzelor” 

Educarea publicului. Informarea publicului asupra valorilor 
de patrimoniu local și educarea 
plastică a tinerilor 5.000 0 

  

mai 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

4 Expoziție temporară Nagy 
Imre- Editarea catalogului, 
afișului și a CD-ului de 
prezentare a expoziţiei 
documentare 

Punerea în valoare a patrimoniului Secției de 
Artă. 

Informarea publicului asupra valorilor 
de artă 

20.000 0 

  

martie 

5 Publicaţie Conferinţă Ion 
Vlasiu 

Educarea publicului. Informarea publicului asupra 
cercetărilor în domeniul artei 10.000 0 

  
decembrie 

6 Editarea catalogului Tezaure 
muzeale. Achiziții, săpături 
arheologice, donații. 
Îmbogățirea și ocrotirea 
patrimoniului la Muzeul 
Județean Mureș 

Cunoaşterea valorilor de patrimoniu naţional. Informarea publicului asupra valorilor 
de patrimoniu. 

70.000 45000 

  

noiembrie 

7 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 

500 0 

  

iunie 

TOTAL 460.500 85.000 0 0 

LABORATOR CONSERVARE - RESTAURARE 

1 Lucrari practice de 
specialitate cu studentii 

Restaurarea unor obiecte din colectiile MJM Popularizarea activitatii laboratorului 
prin pregatirea tinerilor pentru lucrari 
de specialitate 10.000 0 

  ian.-dec 

2 Atelier de pictura pe lemn Initierea tinerilor cu vocatie in arta decorarii cu 
pictura a pieselor din lemn;  Posibilitatea crearii 
unor replici la scara normala sau redusa – acestea 
pot avea si o functie practica, drept mobilier 
pentru salile destinate atelierelor de pedagogie 
muzeala 

Decorarea prin pictare a unor 
eșantioane și a unor piese de mobilier 
(la scara normală sau redusă), pentru a 
reconstitui decorul original (pentru 
piesele mai deteriorate din colecțiile 
MJM), cu rol practic, expozitional, 
ilustrativ sau chiar cu posibilitatea de 
comercializare în beneficiul instituției 25.000 0 

   martie      

3 Restaurarea picturii bisericii 
de la Căcuci Valea Beicii 
etapa a III-a 

Reantregirea ansamblului pictural in vederea 
valorificarii prin expunere 

Conservarea și restaurarea scenelor 
pictate 

30.000 0 

  aprilie 

4 Noaptea Muzeelor - ateliere 
pentru copii: 1.atelier face 
painting     2. atelier pictura 
pe sticla 3. atelier modelaj 

Divertisment oferit copiilor; pedagogie muzeala Deprinderea unor abilități practice, 
dezvoltarea simțului estetic; 
implicarea creativa în program a 
copiilor cu vârstă mică  5.000 0 

  mai 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

5 Workshop restaurare icoane 
pe lemn si pe sticla 

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 20.000 0 

  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 

5.000 0 

  august 

7 

Atelier de restaurare textile 
Restaurarea unor piese textile din colecția sectiei 
de etnografie 

restaurarea obiectelor; colaborarea cu 
institutii de profil; implicarea 
studentilor si absolventilor in munca 
de restaurare 15.000            -        

  septembrie 

8 

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 25.000     24.000      

  octombrie 

9 Workshop restaurare 
ceramica etnografică şi 
arheologică 

Conservarea si restaurarea profesionista a pieselor 
ceramice; schimb de experienta 

Operatii complexe de restaurare; 
restabilirea integritatii obiectelor 

20.000 0 

  octombrie 

10 Workshop restaurare piatră  Conservarea si restaurarea  obiectelor muzeale Operatii complexe de restaurare; 
restabilirea integritatii obiectelor 20.000     21.000      

  octombrie 

11 Sectiunea de conservare 
restaurare din cadrul 
Colocviului Naţional 
organizat de Secţia de 
Etnografie 

Prezentarea unor lucrari de specialitate; 
promovarea institutiei 

Schimb de experienţă, îmbogăţirea 
cunoştinţelor prin participarea la 
eveniment 

5.000 0 

  noiembrie 

12 
Calendar 2019 Promovarea instituției 

prezentarea unor imagini cu obiecte 
restaurate 

5.000 
           -        

  decembrie 

  
TOTAL 

185.000 45.000 0 0 

SECŢIA GURGHIU 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

1. Mineralia Atragerea publicului către muzeu Activitate bianuală cu vânzare. 
Prezintă publicului eșantioane de 
pietre prețioase și decorative, fosile, 
meteoriți, prelucrate sau brute. 
Fiecare ediție va prezenta o ”vedetă” 
cu informații și imagini pe panouri 
expoziționale și eșantioane în vitrine 
separate de restul expoziției. Mineralul 
”vedetă” este un pretext pentru o 
susținută activitate educațională 
legată de înțelegerea scoarței 
terestre, mai ales a părții sale 
nevăzute, a genezei diferitelor tipuri 
de roci și minerale care o alcătuiesc, a 
răspândirii lor pe glob, a ocurențelor, 
a utilizării acestora din cele mai vechi 
timpuri și până în zilele noastre. Marea 
majoritate a acestor roci și minerale 
există în colecțiile MJM 2.000 0 

  

Martie şi 
octombrie 

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

Atragerea copiilor și elevilor către muzeu, prin 
activități care să valorifice expozițiile existente, 
prin activități care să explice copiilor rolul 
muzeului 

Activitate educativă de popularizare a 
MJM, a secțiilor acestuia, a domeniilor 
de activitate și expoziționale, de 
restaurare și cercetare în teren. Copiii 
vor afla istoria diferitelor obiecte ce 
pot fi expuse în expoziții sau 
depozitate în muzeu. Vor executa din 
materiale diverse, prin tehnici variate, 
o seamă de obiecte legate de temele 
discutate. 3.000 1.000 

  Aprilie 

3 Educaţie muzeală:                  
„Muzeul la școală - Școala la 
muzeu” 

Atragerea copiilor și elevilor către muzeu Activitate educativă interdisciplinară 
legată de orice posibilă temă de 
cercetare sau expozițională. Copiii pot 
face legătura dintre materiile învățate 
la școală și activitățile dintr-un muzeu. 
Pot înțelege necesitatea cercetărilor 
într-un anumit domeniu, pot înțelege 
de ce cunoștințe specifice  este nevoie 
pentru a face anumite studii 3.000 1.000   

Ianuarie-
decembrie

, lunar 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

4 Educație muzeală: ”Vacanța 
la muzeu. Să descoperim 
împreună: un obiect – o 
poveste” 

Atragerea copiilor și elevilor către muzeu Activitate educativă prin care 
participanții vor dobândi cunoștințe 
despre istoria unor obiecte/artefacte 
din muzeu, sau depozitele muzeale: 
”povești” ale obiectelor aparținând 
diferitelor epoci istorice, descoperite 
pe teritoriul orașului sau județului, 
etc. Copiii vor realiza din materiale 
variate, cu tehnici diverse, obiecte 
legate de tema discutată, vor învăța să 
”restaureze” sau să utilizeze diverse 
artefacte aparținând perioadelor 
istorice trecute (obiecte de 
îmbrăcăminte, podoabe, unelte, 
rechizite, jucării) etc. Toată 
activitatea se desfășoară pentru a 
transforma muzeul într-un loc 
accesibil, plăcut, ușor de înțeles, într-
un loc în care să îți dorești să-ți 
petreci timpul liber 3.000 1.000 

  Iulie și 
august 

5 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 25.000 25.000 

  Ianuarie-
decembrie 

6 
Cercetări de arheologie 
aeriană pe limesul estic 

Identificarea unor noi puncte pe limesul estic 
Efectuarea a cel puţin 15 ore de zbor 
şi cartarea siturilor de pe limesul estic 
al Dacia. 6.000 0 

  ianuarie 
august 

7 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 3.000 

  Aprilie 

8 Expoziția ”Identitate și 
cultură 4” 

Promovarea activității de cercetare a muzeului Prezentarea proiectelor de arhitectură 
privind valorificarea situeilor de pe 
limesul Muresan 5.000 2.000 

  Martie-mai 

9 Festival 6R de la Călugăreni Promovarea sitului roman şi renascentist de la 
Călugăreni 

A VI-a ediţie a evenimentului muzeal 
de amploare conţinând elemente de 
reenactment, de pedagogie muzeală, 
expoziţională şi artistică 80.000 0 

Asociația 
Teatrul 
Șură 

August 
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Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

10 Cercetări non-distructive la 
situl roman de la Sighișoara 

Cercetarea complexă al sitului Cartarea unei zone cât mai extinse a 
perimentrului sitului de epocă romană 
de la situl Podmoale  20.000 5.000 

  Martie-mai 

11 

Miturile fondatoare ale 
Romei în cadrul 
evenimentului Noaptea 
Muzeelor 2018 

Atragerea publicului către muzeu și promovarea 
patrimoniului și descoperirilor arheologice de 
perioadă romană  

Vor fi organizate ateliere tematice 
interactive și activități de pedagogie 
muzeală, însoțite de panouri 
explicative, care vor pune accentul pe 
mitologie și calendarul roman (de 
exemplu, artefacte specifice cu 
reprezentarea lupoaicei și semnificația 
lor), pe simbolistica acestuia și 
diferitele metode de măsurarea 
timpului 10.000 0 

  mai 

12 

Cercetări arheologice la 
castrul din Sărățeni 

Cercetarea complexă a sitului 

Cercetarea unei zone cât mai extinse a 
perimentrului sitului de epocă romană 
de la castrul roman cu scopul de a  
amenaja un parc arheologic pe terenul 
din zona praetenturii castrului 10.000 5.000 

  aprilie - 
iunie 

13 Analize arheometrice - 
Ceramica romană de la 
Călugăreni 

Determinarea caracteristicilor componentelor 
ceramice (XRF),  verificarea originii acestora și  
elaborarea unei datări relative pe baza isotopilor 
de strontiu (ICP-MS) 

Analizele petrografice de tip XRF pe 
materialele ceramice este necesară 
pentru a realiza o bază de paste 
ceramice locale la Brâncovenești și 
Călugăreni. În cazul celor de la 
Brâncovenești se vor selecta acele 
vase, care datorită cercetărilor din 
atelierul ceramic s-au adeverit a fi 
produse locale. Mostrele locale pot fi 
folosite ca și bază de comparație în 
cazul tuburilor de boltă, descoperite în 
atelierul ceramic, pentru a determina 
sau verifica locul de producție a 
acestora. Având în vedere faptul că 
materialul ceramic de la turnul roman 
de la Vătava prezintă caracteristici 
similare cu cel de la Brâncovenești, 
analizele petrografice ar putea 
confirma sau infirma surse comune de 
materie primă 6.000 0 

  martie - 
iulie 
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Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

14 
Cartarea tranșeelor din 
primul Război mondial 

Inventariera patrimoniului arheologic reprezentat 
de aceste situri 

Verificarea pe teren și cartarea 
tranșeelor din partea estică a județului 
Mureș 10.000 2.000 

  martie-
noiembrie 

15 Cercetări non-invazive pe 
situl arheologic Morești 

Măsurători geofizice și periegheză pe situl 
arheologic de la Morești 

Efectuarea unor măsurători geofizice și 
topografice pe situl arheologic de la 
Morești (jud. Mureș), punctele „Podei” 
și „Hulă”, cu scopul de a identifica pe 
teren săpăturile arheologice care au 
avut loc între 1951–1956. Măsurători 
geofizice și periegheză cu scopul de a 
identifica extinderea așezării din 
epoca gepidică și a cimitirului roman 
de pe punctul „Podei”, respectiv a 
cimitirului din epoca gepidică de pe 
punctul „Hulă”. Realizarea unei hărți 
cu coordonate stereo 70 care include 
toate rezultatele obținute în urma 
cercetărilor de teren 15.000 5.000 

    

Total 
204.000 50.000 0 0 

SERVICIUL ADMINISTRATIA PALATULUI CULTURII 

1 Ghidaj tematic Atragerea publicului către muzeu, valorificarea 
expozițiilor existente, creșterea valorilor muzeale 
în rândul locuitorii județului Mureș 

Ghidaj tematic cu muzeografii 
Muzeului județean Mureș de 60 
minute. Tematici: Istoria Palatului, 
Secretele Palatului Culturii, Perla Art 
Nuevo (promovarea acțiune) 1.500 0 

  

anual 

2 Atelier de pedagogie 
Muzeală 

Atragerea tinerilor către muzeu, prin activități 
care să valorifice expozițiile existente, istoria 
orașului și clădirea monument a Palatului Culturii 

În parteneriat cu Universitatea de Arte 
Târgu Mures, facultatea de arte 
teatrale și impresariat artistic. 
Program de pedagogie muzeală și 
teatrală cu tematica Art Nuevo și 
Palatul Culturii, elaborat de studenții 
Univ. de artă cu îndrumarea muzeului 
și profesorilor universitari 3.000 0 

  

anual 
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Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

3 Noaptea Muzeelor 2018 Optimizarea accesului publicului la activități 
muzeale 

festivitate de deschidere a 
evenimentului cu spectacol muzical, 
concurs Art Nouevo pentru copii și 
familii, momente artistice în galerii de 
artă, ghidaje tematice, promovare 
eveniment 60.000 40.000   mai 

4 Program de voluntariat 
"Gardienii palatului" 

Atragerea tinerilor către muzeu, creșterea 
nivelului de responsabilitate asupra conservarea 
bunurilor muzeale, diversificarea programului 
cultural, scop educativ 

Promovarea programului, înstruirea 
voluntarilor, activități de 
supraveghere, îndrumarea 
vizitatorilor, ghidaj, activități de 
prmovare prin social media 

5.000 4.000 

    

5 Materiale de promovare 
Palatul Culturii 

Prezentarea Palatului Culturii la diferite târguri 
de turism, expoziții etc. la care participă și 
Consiliul Județean Mureș 

Materiale de promovare: cărți de 
vizită, roll-up, broșuri tematice în 5 
limbi, agende, pixuri personalizate 
etc.  4.000 1.000 

    

  TOTAL 
73.500 45.000 0 0 

TOTAL SECŢII 2.141.000 520.500 0 0 

PROGRAM CENTENAR  

1 

Lumea satului mureșean 
acum 100 de ani. Societatea 
rurală între război și Marea 
Unire 

Aducerea în amintirea colectivă a sacrificiilor 
presupuse de Primul Război Mondial 

Proiectul are ca obiectiv cunoașterea 
și educarea publicului privind rolul 
sătenilor și elitelor satului în 
susținerea războiului;sensibilizarea 
publicului, în special al celui tânăr, în 
aprecierea sacrificiului individual și 
colectiv al locuitorilor satului 100.000 80.000 

100.000 - 
Ministeru
l Culturii 

Sectia de 
Etnografie  

2 

Războiul tranșeelor. O 
abordare interdisciplinară 

Conceperea unui marerial care să ateste și să 
rămână pentru studii, a unui material privind 
tranșeele din Primul Război Mondial de pe 
teritoriul județului Mureș 

Se vizează cartarea tranșeelor din 
Primul Război Mondial de pe teritoriul 
județului Mureș și întocmirea efectivă 
a dcumentației pentru evidențierea 
sectoarelor mai bine conservate în 
sistemul Repertoriului Arhiologic 
Național și în Lista Monumentelor 
Istorice 100.000 100.000 

100.000 - 
Ministeru
l Culturii 

Secția 
Istorie,. 

Sectia 
Gurghiu 
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Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

3 

Românii din județul  Mureș 
pe fronturile Primului Război 
Mondial 

Documentarea privind Primul Război Mondial și 
prinderea acesteia într-o carte complexă-
document 

Valorificarea  materialelor- documente 
existente și îmbogățirea informațiilor 
privind participarea românilor în 
Primul Război Mondial 75.000 50.000 

50.000 - 
Ministeru
l Culturii 

Sectia 
Istorie 

4 

Expozitia Tonitza 

Prezentarea    150.000 150.000   

Secția Artă 

  TOTAL CENTENAR 425.000 380.000 0 0 

  TOTAL GENERAL 2.566.000 900.500 0 0 

8) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ 

1. 
Pagini de literatură:       
Rejtő Jenö  

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Rejtő 
JENŐ (29 mar. 1905, Budapesta - 1 ian. 1943, 
Evdakovo), scriitor maghiar  

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 20 0 ianuarie  

2. 
Sub semnul muzicii 
românești: Sile Dinicu 

 Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Sile 
DINICU (10 dec. 1919, Bacău - 7 ian. 1993), 
compositor, dirijor, pianist  

Portret al muzicianului în mediul on-
line (pagina de facebook a Bibliotecii); 
audiții muzicale  

50 20 0 ianuarie 

3. 
Sub semnul științei:           
Nicola Tesla 

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Nikola 
TESLA (10 iul. 1856, Smiljan - 7 ian. 1943, New 
York), inventator, fizician, inginer, important om 
de ştiinţă 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al omului de 
știință în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 ianuarie 

4. 
Paralelă peste timp:       
Nicolaus Olahus 

Aniversarea a 525 de ani de la naşterea lui 
Nicolaus OLAHUS (10 ian. 1493, Sibiu - 15 ian. 
1568, Pojon), umanist şi istoric de origine română, 
om politic, regent şi guvernator al Ungariei; 
arhiepiscop romano-catolic şi cardinal (1562)  

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al umanistului în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 20 0 ianuarie  

5. 
Umor și realitate:       
Edward A. Murphy 

Aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui 
Edward A. MURPHY (11 ian. 1918 - 17 iul. 1990), 
inginer aerospaţial, inginer, militar american; 
inventatorul „Legilor lui Murphy” 

Materiale informative; portret al 
inventatorului în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii); 
promovarea „legilor lui Murphy” 

50 20 0 ianuarie 

6. 
Serata literară „Porni 
Luceafărul”, ediţia XXX 

Aniversarea a 168 de ani de la naşterea marelui 
poet Mihai Eminescu 

Program literar artistic / masă rotundă 
/  expoziţii de carte / afişe şi 
materiale informative /  

200 50 0 ianuarie 
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Program 2018 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

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 

500 100 0 ianuarie 

8. 
Politică și administrație: Emil 
Aurel Dandea 

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui Emil 
Aurel DANDEA (23 ian. 1893 - 18 aug. 1969, 
Bucureşti), avocat, om politic, primar al oraşului 
Tîrgu Mureş (1922-1926) şi (1934-1937)  

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al edilului în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 20 0 ianuarie 

9. Ziua Unirii 
Aniversarea Unirii Moldovei cu Țara Românească 
- 1859 

Concurs interactiv pe teme istorice / 
expoziţie de carte / afişe şi materiale 
informative 

150 30 0 ianuarie 

10. 
Talent și creativitate:        
Ștefan Luchian 

Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Ştefan 
LUCHIAN (1/13 feb. 1868, Ştefăneşti - 28 iun/11 
iul. 1916, Bucureşti), pictor român, „poetul 
plastic al florilor” 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al pictorului în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); activități interactive cu 
elevi de la școlile de profil 

100 40 0 februarie 

11. 
Enciclopedism contemporan: 
Ion Negoițescu 

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Ion 
NEGOIŢESCU (10 aug. 1921, Cluj - 6 feb. 1993, 
München), bibliotecar, poet, eseist, critic şi 
istoric literar român 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al scriitorului în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 20 0 februarie 

12. 
Artă și decor:              Gustav 
Klimt 

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui 
Gustav KLIMT (14 iul. 1862, Viena - 6 feb. 1918, 
Viena), pictor şi decorator austriac 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al pictorului în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 20 0 februarie 

13. 
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 0 500 februarie 

14. 
Presidents’ Day - 20 
februarie 

Cunoașterea semnificației Zilei Președintelui în 
cultura americană 

Activităţi interactive, expoziţie de 
carte / materiale informative 

0 0 200 februarie 

15. 
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 50 0 februarie 
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16. Tradiţii americane 
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Mondiale a 
Cercetăşiei - 22 februarie 

Materiale informative, activităţi 
interactive cu elevi 

0 0 200 februarie 

17. 
În lumina reflectoarelor: 
Ishirō Honda 

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Ishirō 
HONDA (7 mai 1911 - 28 feb. 1993), regizor, 
scenarist şi producător japonez, cunoscut pentru 
seria de filme „Godzilla 

Materiale informative, proiecție de 
filme 

50 20 0 februarie 

18. 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 50 0 martie 

19. 
Tradiție târgumureșeană: 
Gecse Daniel 

Aniversarea a 250 de ani de la naşterea lui GECSE 
Daniel (7 mar. 1768, Crişeni - 23 mai 1824, Tîrgu 
Mureş), medic al oraşului Tîrgu Mureş şi medic-şef 
al spitalului 

Afișe și materiale informative; portret 
în mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50 20 0 martie 

20. „De ziua Mamei…” - 8 Martie Aniversarea Zilei Internaţionale a Femeii 
Expoziţie de carte / program cultural-
artistic 

500 100 0 martie 

21. 
Enciclopedism artistic:   
Ionel Jianu 

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Ionel 
JIANU, pseudonimul literar al lui Ionel Stark (23 
oct. 1905, Bucureşti - 18 mar. 1993, Paris), 
eseist, critic şi istoric de artă, traducător 

Afișe și materiale informative; portret 
în mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50 20 0 martie 

22. 
Ziua Mondială a Francofoniei 
- 20 martie 

Marcarea Zilei Mondiale a Francofoniei 

Activităţi cultural-educative, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Mureș, profesori de 
specialitate 

100 30 0 martie 

23. 
Ziua Internaţională a Poeziei 
- 21 martie 

Marcarea Zilei Internaţionale a Poeziei 

Activităţi cultural-educative, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Mureș, profesori de 
specialitate 

100 30 0 martie 

24. „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 30 0 martie 

25. 
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 50 0 martie 
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26. 
Din nou despre muzică: 
Claude Debussy 

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui 
Claude DEBUSSY (22 aug. 1862 - 25 mar. 1918, 
Paris), compozitor francez 

Expoziție și materiale informative; 
audiții muzicale; portret în mediul on-
line (pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 martie 

27. 
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 50 0 martie 

28. 
Reuniunea culturală 
„Basarabie română” 

Consolidarea relaţiilor cultural-ştiinţifice româno-
moldovene 

Afişe /materiale informative / 
conferinţă cu participarea unor invitaţi 
din Republica Moldova 

1.000 300 0 martie 

29. 
La limite extreme:              
Iuri Gagarin 

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Iuri 
GAGARIN (9 mar. 1934 - 27 mar. 1968), aviator, 
astronaut rus, primul om care a ajuns în spaţiu şi 
pe orbita Pământului (12 aprilie 1961) 

Afișe și materiale informative; portret 
în mediul on-line (pagina de facebook 
a Bibliotecii) 

50 20 0 martie 

30. Cartea pentru copii 
Sărbătorirea Zilei Mondiale a Cărţii pentru Copii 
- 2 aprilie 

Activități interactive cu elevii de nivel 
gimnazial din Tîrgu Mureș și județ 

300 150 0 aprilie 

31. 
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 

100 20 0 aprilie 

32. 
Titanii literaturii universale: 
Henry James 

Aniversarea a 175 de ani de la naşterea lui Henry 
JAMES (15 apr. 1843 - 28 feb. 1916), scriitor, 
romancier, dramaturg, scenarist, critic literar 
american 

Materiale informative, portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); proiecție de film 

0 0 100 aprilie 

33. 
Ziua Mondială a Artei - 15 
aprilie 

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Mondiale a Artei 
(în memoria lui Leonardo da Vinci: 15 aprilie 
1452-2 mai 1519)  

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

100 20 0 aprilie 

34. 
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 50 0 aprilie 
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35. 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 50 0 aprilie 

36. 
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 30 0 aprilie 

37. 
Săptămâna Naţională a 
Bibliotecilor 

Sărbătorirea Zilei Bibliotecarului (23 aprilie) 
Colocviu profesional cu bibliotecarii 
din județ, lansări de cărți, întâlniri cu 
autori 

2.500 1.500 0 aprilie 

38. 
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 
instituții de profil  

200 50 0 aprilie 

39. 
Pagini de literatură română: 
Barbu Ștefănescu 
Delavranvea 

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui 
Barbu ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (11 apr. 1858, 
Bucureşti - 29 apr. 1918, Iaşi), prozator, 
dramaturg, gazetar, avocat 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 aprilie 

40. 
Ziua Naţională a Inimii în 
România - 1 mai 

Marcarea Zilei Naţionale a Inimii în România 
Expoziţie de carte şi materiale 
informative; activități interactive în 
colaborare cu instituții de profil 

300 30 0 mai 

41. 
Istoria la apel:             
George Barițiu 

Comemorarea a 125 de ani de la moartea lui 
George BARIŢIU (12/24 mai 1812, Jucu de Jos, 
Cluj – 20 apr./2 mai 1893, Sibiu), folclorist, 
profesor; luptător pentru recunoaşterea 
drepturilor politice ale românilor din Imperiul 
Austro-ungar 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 mai 
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42. 
Teoria socialismului 
științific: Karl Marx 

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Karl 
MARX (5 mai 1818, Trier, Germania - 14 mar. 
1883, Londra), filozof, istoric, economist, 
sociolog, jurnalist, teoretician şi lider al mişcării 
muncitoreşti; elaborează, împreună cu Fr. Engels, 
teoria „socialismului ştiinţific” 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 mai 

43. 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 30 0 mai 

44. 
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 20 0 mai 

45. 
Poetul copilăriei:          
George Coșbuc 

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui 
George COŞBUC (20 sep. 1866, Hordou, Bistriţa-
Năsăud - 9 mai 1918, Bucureşti), lingvist, poet, 
critic literar, traducător, jurnalist, învăţător, 
membru titular al Academiei Române (din 1916) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 mai 

46. 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 0 200 mai 

47. 
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 30 0 mai 

48. 
Ziua Europeană pentru 
Depistarea Melanomului -    
15 mai  

Cunoașterea semnificației Zilei Europene pentru 
Depistarea Melanomului 

Materiale informative, activități 
interactive în colaborare cu ONG-uri și 
instituții de profil  

300 30 0 mai 

49. 
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 30 0 mai 

50. 
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 0 200 
A treia 

sâmbătă a 
lunii mai 

51. 
Ziua Mondială fără Tutun - 
24 mai 

Marcarea Zilei Mondiale fără Tutun 
Afişe şi materiale informative, 
activităţi interactive cu elevi 

100 20 0 mai 
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52. 
Sub semnul științei:           
Nicolas Copernic 

Comemorarea a 475 de ani de la moartea lui 
Nicolaus COPERNIC (19 feb. 1473 - 24 mai 1543), 
astronom, jurist, economist, matematician, 
fizician, filozof, om de ştiinţă, preot şi prelat 
catolic polonez; a dezvoltat teoria heliocentrică a 
Sistemului Solar 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 mai 

53. 
File de istorie a artei:     
Jacob Burckhardt 

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Jacob 
BURCKHARDT (25 mai 1818 - 8 aug. 1897), istoric 
de artă, jurnalist, profesor universitar elveţian; 
specializat în istoria culturii europene 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 mai 

54. 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 0 200 mai 

55. 
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 

400 100 0 iunie 

56. 
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 20 0 iunie 

57. Flag Day - 14 iunie  
Cunoașterea simbolisticii însemnelor oficiale 
americane 

Expoziție de cărți, materiale 
informative 

0 0 200 iunie 

58. 
Nobel literar:                   
Salvatore Quasimodo 

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui 
Salvatore QUASIMODO (20 aug. 1901 - 14 iun. 
1968), poet, traducător italian, laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură (1959) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 iunie 

59. 
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 50 0 iunie 

60. Father’s Day - 17 Iunie Marcarea Zilei Tatălui în cultura americană 
Activități interactive cu participarea 
copiilor și a părinților, în special a 
taților 

0 0 100 iunie 
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61. 
Science-fiction în literatură: 
Sir William Golding 

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Sir 
William GOLDING (19 sep. 1911 - 19 iun. 1993), 
scriitor, poet, romancier, scenarist, scriitor de 
science-fiction britanic, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură (1983) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 iunie 

62. 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 

300 30 0 iunie 

63. 
Ziua umorului maghiar - 25 
iunie  

Aniversarea zilei de naștere a umoristului Karinthy 
Frigyes 

Materiale informative, expoziții de 
carte 

100 20 0 iunie 

64. Sub semnul istoriei 
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Drapelului 
Naţional - 26 iunie 

Afişe şi materiale informative 100 20 0 iunie 

65. 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 30 0 iunie 

66. 
Ziua Penitenciarelor Române 
- 29 iunie  

Marcarea Zilei Penitenciarelor Române 
Acțiuni interactive în colaborare cu 
Penitenciarul din Tîrgu Mureș; 
Biblioteca Mobilă; Biblioteca Vie 

300 30 0 iunie 

67. Independence Day 
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Independenţei 
Statelor Unite ale Americii 

Activităţi interactive, expoziţii de 
carte, vizionare de filme 
documentare, DVC-uri 

0 0 300 iulie 

68. 
Precursorul povestirii 
moderne: Guy de Maupassant 

Comemorarea a 125 de ani de la moartea lui Guy 
de MAUPASSANT (5 aug. 1850 - 6 iul. 1893), 
scriitor, dramaturg, romancier, jurnalist, 
povestitor francez 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 iulie 

69. 
File de artă contemporană: 
Abodi Nagy Béla 

Aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui ABODI 
NAGY Béla (13 iul. 1918, Eliseni, România - 9 
dec. 2012, Budapesta, Ungaria), pictor român de 
naţionalitate maghiară, profesor universitar la 
Universitatea de Artă şi Design „Ion Andreescu” 
Cluj (1949-1983) 

Expoziție de lucrări și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 iulie 
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70. 
Enciclopedism literar: Eugen 
Lovinescu 

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Eugen 
LOVINESCU (31 oct. 1881, Fălticeni - 16 iul. 
1943, Bucureşti), critic şi istoric literar, 
teoretician al literaturii, memorialist, dramaturg, 
romancier, nuvelist, critic literar 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 iulie 

71. 
Între religie și pasiune: Miron 
Cristea 

Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Miron 
CRISTEA (20 iul. 1868, Topliţa - 6 mar. 1939, 
Cannes), publicist, filolog, politician, senator, 
regent (20 iul. 1927 - 8 iun. 1930), teolog, primul 
patriarh al B.O.R. (1925 - 1930); membru de 
onoare al Academiei Române (din 1919); ca 
episcop al Caransebeşului, a participat la Marea 
Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 
decembrie 1918 

Materiale informative; portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 20 0 iulie 

72. 
Din nou despre pictura 
contemporană: Nagy Imre 

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui NAGY 
Imre (25 iul. 1893, Jigodin - 22 aug. 1976, 
Miercurea Ciuc), pictor maghiar 

Materiale informative; portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 20 0 iulie 

73. Din istoria românilor 
Ziua Imnului Naţional al României, Deşteaptă-te 
Române! - simbol al unităţii Revoluţiei de la 1848 
- 29  iulie 

Afişe, materiale informative 100 20 0 iulie 

74. 
Sub semnul excelenței: 
Demostene Botez 

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui 
Demostene BOTEZ (29 iul. 1893, Hulub, Botoşani 
- 17 mar. 1973, Iaşi), scriitor, publicist, avocat, 
membru corespondent al Academiei Române (din 
1963) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al scriitorului în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 20 0 iulie 

75. 
Din nou despre literatură: 
Emily Brontë 

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea scriitoarei 
Emily BRONTË (30 iul. 1818 - 19 dec. 1848), 
poetă, romancieră, guvernantă engleză; 
cunoscută pentru singurul ei roman, „La răscruce 
de vânturi” 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii); 
vizionarea filmului „La răscruce de 
vânturi” 

100 20 0 iulie 

76. 
De capă și spadă:        Michel 
Zevago 

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui 
Michel ZEVACO (1 feb. 1860 - 8 aug. 1918), 
jurnalist, romancier, editor şi regizor de film 
francez 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 august 

77. 
Târg național de carte - 
Biblioteca „Teleki-Bolyai” 

Prezentarea ofertei editoriale din țară   
Târg de carte cu participarea editurilor 
și autorilor din țară; lansări de cărți 

1.000 200 0 august 
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78. 
De la literatură la politică: 
Eugen Barbu 

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Eugen 
BARBU (20 feb. 1924, Bucureşti - 7 sep. 1993, 
Bucureşti), romancier, publicist, pamfletar, 
scenarist, director de revistă, membru 
corespondent al Academiei Române, laureat al 
premiului Herder, om politic 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 septembrie 

79. 
Ziua Internaţională pentru 
Protecţia Stratului de Ozon - 
16 septembrie 

Cunoașterea semnificației zilei  
Expoziție de carte și materiale 
informative; activități interactive cu 
elevi 

200 30 0 septembrie 

80. Reporter literar: Geo Bogza 

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Geo 
BOGZA (6 feb. 1908, Blejoi - 14 sep. 1993, 
Bucureşti), scriitor, poet şi jurnalist român; 
creator al reportajului literar românesc, membru 
al Academiei Române (din 1955) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 septembrie 

81. Istoria la apel: Pataki József  

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui 
PATAKI József (26 dec. 1908, Iacobeni, Harghita - 
17 sep. 1993, Cluj), istoric, prof. universitar, dr. 
în ştiinţe istorice, membru al Academiei Maghiare; 
profesor la Gimnaziul Romano-Catolic din Tg-
Mureş(până în 1941); profesor la UBB Cluj 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 septembrie 

82. 
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 

300 50 0 septembrie 

83. 
Ziua Dramaturgiei Maghiare - 
21 septembrie 

Aprecierea şi promovarea valorilor dramaturgiei 
maghiare 

Acţiuni culturale, interactive dedicate 
comunităţii 

200 30 0 septembrie 

84. 
Ziua Internaţională 
Alzheimer - 21 septembrie 

Marcarea Zilei Internaționale Alzheimer 
Acţiuni de conștientizare a pericolului 
reprezentat de această afecțiune, în 
parteneriat cu instituții de profil 

200 30 0 septembrie 

85. 
Întemeietorul gândirii 
politice românești: Ioan 
Inocențiu Micu-Klein 

Comemorarea a 250 de ani de la moartea lui Ioan 
Inocenţiu MICU-KLEIN (1692, Sadu - 22 sep. 
1768, Roma), episcop al Episcopiei Greco-Catolice 
de Alba-Iulia şi Făgăraş (1730-1751); întemeietorul 
gândirii politice româneşti moderne; baron (1729), 
membru al Dietei Transilvaniei 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 septembrie 

86. 
Ziua Mondială a Inimii - 24 
septembrie 

Marcarea Zilei Mondiale a Inimii 
Acțiuni interactive pentru comunitate, 
în parteneriat cu instituții de profil 

300 30 0 septembrie 

87. 
Unitate prin diversitate 
lingvistică 

Ziua Europeană a Limbilor - celebrează 
diversitatea lingvistică - 26  septembrie 

Acţiuni culturale, interactive dedicate 
comunităţii 

300 30 0 septembrie 
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88. 
Splendoare venețiană: 
Tintoretto 

Aniversarea a 500 de ani de la naşterea lui 
TINTORETTO (29 sep. 1518 - 31 mai 1594), pictor 
veneţian 

Expoziție de lucrări și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 septembrie 

89. 
Cursa pentru viaţă lungă - 
ediţia a XIII-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 30 0 octombrie 

90. 
Iniţiativa Mondială de 
Iluminare - 1 octombrie 

Conştientizarea pericolului reprezentat de 
cancerul la sân 

Activităţi interactive, în sprijinul celor 
care au avut de suferit de pe urma 
aceste afecţiuni 

400 50 0 octombrie 

91. 
Cu oameni și despre oameni: 
Dumitru Stăniloaie 

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui 
Dumitru STĂNILOAIE (16 nov. 1903, Vlădeni - 5 
oct. 1993, Bucureşti), preot, teolog, prof. 
universitar, traducător, scriitor, ziarist; membru 
titular al Academiei Române (din 1991) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 octombrie 

92. 

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 

200 30 0 octombrie 

93. 
Monștrii sacri ai 
cinematografiei universale: 
Rita Hayworth 

Aniversarea a 100 de ani de la naşterea actriţei 
americane Rita HAYWORTH (17 oct. 1918 - 14 
mai 1987) 

Materiale informative; portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); vizionare de film 

0 0 50 octombrie 

94. 
Precursorul geografiei 
științifice românești: Simion 
Mehedinți 

Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Simion 
MEHEDINŢI (19 oct. 1868, Soveja - 14 dec. 1962, 
Bucureşti), academician, geograf, profesor 
universitar la Universitatea Bucureşti la prima 
catedră de geografie din România; membru titular 
al Academiei Române (din 1915); directorul 
revistei „Convorbiri literare” 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 octombrie 

95. Autodidact: Dimitrie Gusti 

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui 
Dimitrie GUSTI (24 oct. 1818, Iaşi - 25 mar. 
1887, Iaşi), poet, traducător, autor de manuale 
didactice, profesor, om politic român 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 octombrie 
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96. 
Titanii literaturii universale: 
Ivan Turgheniev 

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Ivan 
TURGHENIEV (28 oct/9 nov. 1818, Oriol - 22 
aug./3 sep. 1883), scriitor, poet, romancier, 
dramaturg, traducător rus 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 octombrie 

97. 
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 

100 20 0 octombrie 

98. Halloween Cunoaşterea semnificaţiei zilei 
Activităţi interactive, carnaval, 
vizionare de filme 

0 0 300 octombrie 

99. 
Conferința Bibliotecarilor 
Maghiari din România  

Promovarea profesiei de bibliotecar și crearea 
cadrului adecvat discutării problemelor 
profesionale 

Organizarea Conferinței Asociației 
Bibliotecarilor Maghiari din România  

10.000 3000 5.000 octombrie 

100. 
File de istorie urbanistică: 
Komor Marcell 

Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui KOMOR 
Marcell (7 nov. 1868, Pesta - 29 nov. 1944, 
Sopronkeresztúr), arhitect, publicist, editor 
maghiar; a lucrat împreună cu Jakab Dezső, fiind 
promototri curentului secessionist maghiar; a 
proiectat locuinţe şi clădiri publice (Palatul 
Culturii şi Palatul Administrativ din Tîrgu Mureş, 
Vulturul Negru - Oradea, ş.a.); 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 noiembrie 

101. 
Din literatura franceză: 
Guilaume Apollinaire 

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui 
Guillaume APOLLINAIRE (26 aug. 1880, Roma - 9 
nov. 1918, Paris), poet, prozator, critic de artă 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 noiembrie 

102. 
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 

200 30 0 noiembrie 

103. 
Sub semnul muzicii: 
Gioachino Rossini 

Comemorarea a 150 de ani de la moartea lui 
Gioachino ROSSINI (29 feb. 1792, Pesaro - 13 
nov. 1868, Passy), compozitor italian de operă 

Materiale informative; portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii); audiții muzicale  

50 20 0 noiembrie 
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104. 
Fondatorul biospeologiei 
românești: Emil Racoviță 

Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Emil 
RACOVIŢĂ (15/27 nov. 1868, Iaşi - 17 nov. 1947, 
Cluj), savant, explorator, speolog, biolog român, 
fondatorul biospeologiei; academician (din 1920) 
şi preşedinte al Academiei Române (1926-1929) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 noiembrie 

105. 
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 1.500 0 noiembrie 

106. 

Editarea anuarului Libraria. 
Studii și cercetări de 
bibliologie, volumul XVI / 
2017 

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 13 ani, 
care reprezintă un reper pentru 
bibliografia de specialitate 

4.000 4.000 0 noiembrie 

107. 
Lexiconul personalităților 
mureșene 

Valorificarea cunoștințelor referitoare la trecutul 
județului Mureș prin prisma personalităților care 
s-au năcut, activat sau influențat viața culturală, 
științifică, publică, socială etc.  

Editarea Lexiconului Personalităților 
Mureșene - Maros Megyei Életrajzi 
Lexikon - în limba maghiară - autor 
Fulop Maria  

4.000 4.000 0 noiembrie 

108. File din trecut: Aron Pumnul 

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Aron 
PUMNUL (27 nov. 1818, Cuciulata, Braşov - 12 
ian. 1866, Cernăuţi), lingvist, filolog, istoric 
literar, profesor 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

20 10 0 noiembrie 

109. 
BookParc - Târgul editurilor 
mureșene - ediția a III-a 

Prezentarea ofertei editoriale mureșene  
Târg de carte cu participarea editurilor 
și autorilor mureșeni; lansări de cărți 

1.000 200 0 noiembrie 

11. Thanksgiving Day 
Cunoaşterea semnificaţiei zilei în cultura 
americană 

Activităţi interactive, carnaval, 
scenete de teatru 

0 0 200 noiembrie 

111. Spune NU violenței! 
Conștientizarea pericolului reprezentat de actele 
de violență 

Participarea la Campania 16 zile de 
luptă împotriva violenței, având ca 
simbol „nasturele” 

1.500 300 500 noiembrie 

112. Ziua Națională a României 1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
Activități interactive / materiale 
informative / expoziții  

500 100 0 decembrie 

113. 
Ziua Constituţiei Române            
- 8 decembrie 

Marcarea Zilei Constituţiei Române 
Activități interactive / materiale 
informative / expoziții  

100 30 0 decembrie 
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Perioada 
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114. 
Ziua Internaţională a 
Drepturilor Omului  - 10 
decembrie 

Cunoaşterea semnificaţiei zilei 
Materiale informative, parteneriate cu 
instituțiile de profil 

100 30 0 decembrie 

115. 
Ziua Minorităților Naționale - 
18  decembrie 

Marcarea Zilei  Minorităţilor Naţionale 
Expoziţie de carte şi materiale 
informative 

100 30 0 decembrie 

116. 
File de literatură americană: 
John Steinbeck 

Comerarea a 50 de ani de la moartea lui John 
STEINBECK (27 feb. 1902 - 20 dec. 1968), scriitor 
american, jurnalist, corespondent de război; 
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 
(1962) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

0 0 50 decembrie 

117. 
 
 
 
 
 
 

Familia regală a României: 
Regina Elisabeta 

Aniversarea a 175 de ani de la naşterea Reginei 
Elisabeta a României, pseudonim literar Carmen 
SYLVA (29 dec. 1843 - 18 feb. 1916), prima 
regină a României, soţia regelui Carol I al 
României; scriitoare, poetă, romancieră, 
traducătoare, eseistă 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 20 0 decembrie 

118. 
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. 

1.000 300 0 decembrie 

119. Conferințe tematice lunare 
Informarea publicului cu privire la diverse 
probleme de interes comun  

Organizarea unor conferințe pe teme 
de actualitate, pentru diverse 
categorii de public 

1.200 400 0 lunar 

120. „Biblioteca vie” 
Dezvoltarea spiritului civic și a atenției pentru cei 
din jur 

Organizarea unor întâlniri pe diverse 
tematici în cadrul cărora să poată fi 
împărtășită experiența „celuilalt” 

1.200 400 0 lunar 

121. Meet US via DVC 
Aprofundarea cunoștințelor referitoare la 
civilizația și cultura americană 

Conferințe video-digitale cu diplomați 
americani de la Ambasada SUA la 
București 

0 0 100 lunar 

122. „Autorul lunii” Prezentarea ofertei editoriale curente 
Organizarea lunară a unor lansări de 
carte, cu invitarea autorilor foarte 
apreciați de publicul cititor 

2000 400 0 lunar 

123. Summer Camp Exersarea limbii engleze  
Ateliere lunare de învățare și 
aprofundare a cunoștințelor de limbă 
engleză 

0 0 200 lunar 
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124. English Club Învățarea limbii engleze 
Ateliere săptămânale de învățare a 
limbii engleze prin diverse procedee 
metodice 

0 0 500 
săptămâna

l 

125. 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 

3000 1500 0 
pe durata 

verii 

126. 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 2018” și a 
„Cititorului anului 2018” în județul 
Mureș  

2000 1500 1000 permanent 

127. Clubul BeBelușilor 
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă prin 
organizarea unui club dedicat mamelor și 
bebelușilor 

Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă 
prin organizarea săptămânală a unui 
club dedicat mamelor aflate în 
perioada de creștere a copilului și 
bebelușilor cu vârsta cuprinsă între 0-2 
ani. Pe durata întâlnirilor, bebelușii 
beneficiază de diverse variante de 
joacă, iar mamele împărtășesc fie din 
propria experiență, fie participă la 
discuții având tematici dedicate și 
invitați specialiști în domeniile de 
interes.  

1.500 1.000 0 permanent 

128. 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 0 1000 permanent 
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surse Solicitat Aprobat 

129. 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 50 0 permanent 

130. „Școala Altfel” Atragerea elevilor spre bibliotecă 
Activități interactive cu elevii de nivel 
gimnazial din Tîrgu Mureș și județ 

500 200 0 permanent 

TOTAL 54.670 23.660 11.100   

PROGRAM CENTENAR 

1. 

Centenarul Primului Război 
Mondial:                                                              
Primul război mondial în 
cifre, imagini și documente 

1. Valorificarea colecțiilor deținute de Biblioteca 
Județeană;  
2. Evidențierea celor mai valoroase cărți dedicate 
tematicii;  
3. Facilitarea accesului la informații pentru 
întreaga comunitate;  
4. Cunoașterea în profunzime a evenimentelor de 
pe toată durata războiului;  
5. Dezvoltarea spiritului teoretic combativ al 
tinerilor;  
6. Dezvoltarea capacității de asimilare și sinteză 
în sensul argumentării punctelor de vedere 

Proiectul se axează pe două direcții 
distincte:  
1. Expoziții de documente, cărți, 
publicații periodice, pe suport hârtie 
(în original), dar și cu componentă 
digitală (ziare apărute în anul 2018, 
incluse în Biblioteca Digitală Mureș); 
2. Organizarea unei serii de dezbateri 
pe tematici legate de război pentru 
elevii de nivel liceal din județul Mureș  

10.000 10000 0 
aprilie-

decembrie 

2. 

Centenarul Primului Război 
Mondial:                                                           
Primul Război Mondial în 
cinematografie 

Marcarea Centenarului Primului Război Mondial 

Valorificarea colecțiilor de carte 
existente în Biblioteca Județeană prin 
realizarea unor seri de cinematografie 
dedicate primului război mondial, în 
special ecranizarea unor cărți cu 
tematică specifică 

10.000 10000 0 
iunie-

decembrie 

TOTAL  20.000 20000 0   

TOTAL SUME 74.670 43.660 11.100 0 

TOTAL GENERAL INSTITUŢII 5.246.765 
2.096.16

0 376.500 0 

TOTAL GENERAL CENTENAR 714.875 585.000 45.000 0 

 


