Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. 47/17.04.2019

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean
organizate, desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul
2019
I.PREAMBUL
Localizare: judeţul Mureş
Durata: anul 2019 (aprilie - decembrie)
Grupuri ţintă
Activităţile de interes public judeţean vor asigura, în forma în care sunt concepute,
accesul publicului larg la un program de impact, indiferent de etnie, vârstă, sex sau
stat social, garantând egalitatea de şanse.
Obiectiv general
Obiectivul general al acţiunilor de interes public judeţean constă în consolidarea
capacităţii autorităţii judeţene privind dezvoltarea educaţiei şi formarea unor
branduri zonale solide care să ridice potenţialul turistic al judeţului Mureş, printr-o
serie de evenimente proprii, realizate de aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Mureş, dar și de acțiunile în care Consiliul Judeţean Mureş va fi implicat în
calitate de partener. Acestea au drept scop afirmarea judeţul Mureş ca un reper
important pe harta culturală, turistică şi socială a României. În acest an, se vor
continua și/sau iniția și sprijini, distinct, activități de importanță națională cu privire
la aniversarea Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial.
Obiective specifice
r publice în domeniul cultural şi social;
Judeţean Mureş;
tură subordonate Consiliului Judeţean Mureş cu diferite
instituţii similare din ţară, care se bucură de un real prestigiu;
popularizarea patrimoniului arhitectural şi cultural local, la nivel naţional şi
internaţional;
dezvoltarea parteneriatului interinstituţional important în planificarea ofertei
educaţionale.
II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII
ŞI ORGANIZAŢII
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Activităţile cuprinse în această secţiune sunt grefate pe fondul posibilităţii conferite
de lege autorităţilor publice locale de a coopera sau de a se asocia cu persoane
juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean.
1. Olimpiada Națională de Geografie 2019
Inspectoratul Școlar Județean Mureș are onoarea de a organiza la Târgu Mureș, în
perioada 29 aprilie - 5 mai 2019, Olimpiada Națională de Geografie pentru clasele VIIIXII, manifestare prestigioasă în care elevii sunt chemaţi să dea măsura talentului şi a
cunoştinţelor lor în domeniul geografiei.
Vor participa un număr de 350 elevi din clasele VIII-XII din toate judeţele ţării, 50 de
profesori însoțitori și 45 de profesori, membrii
Comisiei Centrale.
Probele se vor desfășura la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş.
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 29 aprilie – 5 mai 2019
2. Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare din Europa
Concursul menționat vine în completarea procesului instructiv-educativ școlar și
reprezintă oportunitatea de a scoate în evidență noi talente în domeniul
matematicii.Această experiență oferă elevilor olimpici posibilitatea de a acumula
cunoștințe despre diferite tehnici de rezolvare și dezvoltare a gândirii logice, iar
profesorii pot trăi experiențe și afla metode de predare în alte sisteme de învățământ
din alte țări – Ucraina, Serbia, Slovacia Ungaria.Concursul se adresează elevilor din
clasele IX-XII.
Organizator: Asociația ”Bolyai János Tehetséggondozó Egyesület”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 24-28 aprilie 2019
3. Școala Experiențelor
În timp, au fost efectuate niște analize a nevoilor, care au fost focusate pe de o parte
pe grupul țintă al organizației și nu numai, tineri între 12-18 ani, astfel, s-a constatat
că:
 majoritatea tinerilor se confruntă cu o încredere în sine scăzută și o încredere
scăzută în ceilalți, deoarece educația formală pune accent pe transferul de
cunoștințe și nu pe dezvoltarea personalității
 mulți tineri au probleme în a-și asuma responsabilitatea față de acțiunile sale și
față de consecințele acțiunilor sale, fiind obișnuiți cu adulții care le rezolvă
problemele
 stilul de viață este unul sedentar chiar în rândul tinerilor
De peste 25 de ani organizația Outward Bound România lucrează cu aceste probleme
și încearcă să ofere posibilități de dezvoltare în aceste domenii. Pentru dezvoltarea
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încrederii în sine a participanților s-a găsit un mijloc foarte eficient: activitatea
educativă în ”Grădina de corzi”. În cadrul acestei activități pe lângă cele enunțate
asociația aplică tehnici de dezvoltarea empatiei tinerilor și oferirea de ajutor
reciproc. Tinerii experimentează cât de important este asumarea responsabilității în
atingerea scopurilor personale și a scopurilor comune ale echipei, dezvoltănd totodată
experimența unui stil de viață plin de mișcare.
După fiecare curs participanții completează o fișă de evaluare, rezultatele căreia
justifică dezvoltarea tinerilor în domeniile amintite, în timpul cursurilor noastre.
Anual organizația dezvoltă în jur de 100 de programe pentru tineri. Fiecare program
Outward Bound are o durată între 3 și 10 zile. Fiecare curs include cel puțin o
activitate în grădina de corzi, care este compusă din următoarele etape:
- pregătirea elementelor din grădina de corzi (montarea corzilor de asigurare) de
către experți
- prezentarea modelul zonei de confort pentru participanți și discuție despre efectele
sale în dezvoltarea participanților
- activități de încălzire
- școala de asigurare (începând de la vârsta de 14 ani participanții sunt responsabili
pentru asigurarea siguranței în timpul cățărării pentru colegi sub supravegherea
experților)
-folosirea diferitelor elemente în concordanță cu obiectivele și cu vârsta
participanților
- demontarea corzilor de asigurare
- analiza activității: prelucrarea experiențelor, tragerea concluziilor, asigurarea
transferului între experiența trăită și viața personală, între concluzii și folosirea lor în
viața de zi cu zi.
Impactul asupra tinerilor este unul cel puțin notabil, iar tinerii pot deveni
încrezători și cu o încredere de sine ridicată, devenind membrii activi ai comunităților
de apartenență, care fac pași concreți cu privire la îmbunătățirea situației personale
și a comunității locale, dar și cunoașterea și aplicarea unui stil de viață plin de
mișcare și mai sănătos.
 Impactul asupra comunității formarea de comunități unite și dornice de ajutor
reciproc în rândul tinerilor și o capacitate sporită de acceptare și incluziune.
Organizator: Centrul de Tineret ”Outward Bound”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: aprilie-octombrie 2019
4. Proiectul ”MureșRocks”
În data de 11 mai 2019, ora 11:00 va fi organizat un flashmob în Tg. Mureș, Pța
Teatrului, denumit MuresRocks.
Obiectivul principal este popularizarea muzicii ușoare, mai alea a muzicii rock.
Obiectivul secundar este încercarea de stabilire a unei noi record în acest domeniu.
La eveniment vor participa muzicieni din locații diferite, care vor interpreta împreună
patru piese: Deep Purple: Smoke on the water, Compact: Cântec pentru prieteni, Jimi
Hendrix: Hey Joe, Edda Művek: Elhagyom a várost.
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Dacă vor cânta la Târgu Mureș cel puțin 423 de muzicieni, se va stabili un nou record
național. În acest sens au fost atrase în acest proiect mai multe entități din Tg. Mureș
și din străinătate: Asociația ”CityRocks”, Centrul Cultural al orașului Debrecen care
asigură logistica, organizația ”Nemzeti Kulturális Alap” din Budapesta care asigură
parte din logistică și muzicieni, Teatrul Național Tg. Mureș care, de asemena, sprijină
în organizare, Școala Populară de Arte și rețeaua Școlii de rock "Rocksuli".
Organizator: Asociația ”Bronx Music Egyesület”
Locaţie: Târgu Mureș
Data:11-12 mai 2019
5. Evocarea Importanței Marii Uniri de la 1918, pentru Generația Tânără
Cântecul popular patriotic nu a lăsat niciun moment din scenele războiului şi niciun
personaj din cele care au impresionat în timp poporul. În linii mari, ele exprimă jalea
celor rămaşi acasă după plecarea tinerilor la război – unul din cele mai întâlnite
motive din cântecul popular, entuziasmul soldaţilor români, nerăbdarea de a se
înfrunta cu oricine i-ar încălca principiile și puținul avut, nădejdea victoriei, anumite
aspecte ale cruzimii cu care s-au purtat duşmanii prin satele ocupate, vitejia
soldaţilor noştri, grozăviile războiului de care s-au lovit oamenii şi forţe ale naturii,
asocierea naturii la lupta dreaptă ce o duce omul.
Activitatile proiectului cultural se vor desfasura în zece localități ale județului Mureș,
în cadrul spațiilor destinate manifestărilor culturale sau chiar săli de ședințe, biserici.
Ca și activități efective, proiectul presupune expuneri cu durata de maxim 15 minute
privind importanțai momentului Marii Uniri, expunere cu durata de maxim 15 minute
despre rolul Bisericii Ortodoxe în înfăptuirea Marii Uniri, expunere cu durata de
maxim 15 minute despre rolul Cantecului Patriotic – Istoric ca liant al maselor
populare, imbold motivational în luptele purtate de-a lungul timpului pentru apărarea
țării, și nu în cele din urmă, un spectacol de cântece patriotice cu durata de 30 de
minute, cu un grup instrumental ”Ceterași de pe Câmpie”.
Organizator: Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă”
Locaţie: itinerar județul Mureş
Data: aprilie-decembrie 2019
6. Eveniment: „Tradiții seculare din Câmpia Transilvană”
Evenimentul promovează zona de câmpie a Mureșului, a valorilor acestei zone, și este
susținut de formații artistice și interpreții din zona câmpiei care vor interpreta muzica
specifică, promovând cultura și valorile tradiționale materiale și imateriale din
regiunea Transilvaniei.
Organizator: Asociatia "Filantropia Ortodoxa Alba Iulia" - Filiala Targu Mures
Perioada: iunie 2019
Locație: Târgu Mureș
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7. Eveniment: ECN - Sapiverzum – universul european al informaticii
Universitatea Sapientia și-a propus să fie unul dintre continuatorii tradițiilor de mai
multe secole ale învățământului superior din Transilvania. În același timp, prin
rezultatele obținute și prin relațiile stabilite în domeniul colaborării științificodidactice. Instituția dorește să contribuie prin mijloacele sale la alinierea
învățământului superior din România la standardele europene.
Printre obiectivele acestei manifestări se numără stabilirea relaţiilor de colaborare
între universitățile din țară și din străinătate, între Universitatea Sapientia și liceele
din țară, respectiv între elevii/studenții și firmele IT din regiune, stimularea
studenților cu performanțe înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în
domeniile informaticii și matematicii, formarea spiritului competitiv şi a
disponibilităţii de a crea relaţii de colaborare cu elevi și studenți din alte țări sau
orașe.
Evenimentul are două secțiuni, una de informatică și una de matematică la care
participă echipe mixte formate din studenți respectiv elevi, clasele IX-XII. Limba de
desfășurare a concursului este limba engleză, ceea ce face posibil ca participanții să
fie atât din țară, cât și din străinătate.
Organizator: Universitatea ”Sapientia” Târgu Mureș
Perioada: 10-12 mai 2019
Locație: Târgu Mureș
8. Proiect ”Arta dăruiește viață”
Proiectul propus este un proiect complex urmărind prin acțiunile prevăzute
promovarea şi sprijinirea în cadrul dezvoltării regionale – dezvoltarea socială,
educaţională, culturală şi economică a zonelor din jud.Mureş.
Acest deziderat se realizează în trei etape:
Etapa I Organizarea la Resortul ”Valea Verde” din satul Cund, comuna Bahnea, județul
Mureș, a unei tabere de pictură la care să participe tineri artiști plastici din județul
Mureș, elevi și studenti din județ, care sub mentoratul unor personalități ale artelor
plastice din țată și stăinătate, de renume internațional recunoscut, vin să desfășoare
activități specifice domeniului de activitate ( 2019).
Etapa a II-a Evaluarea lucrărilor selectate de către specialiști în domeniu și
valorificarea creațiilor artistice donate de participanții în tabără, prin intermediul
Galeriilor de Artă din țară și străinătate și atragerea de fonduri (2019-2020).
Etapa a III-a Identificarea și materializarea unor dotări respectiv reabilitări în cadrul
unor instituții de sănătate publică, în funcție de volumul fondurilor obținute în etapa I
și II (2019-2020).
Organizator: Asociația ”Club Rotary Maris” Târgu Mureș
Perioada: 6-9 mai 2019
Locație: Târgu Mureș
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9. Concursul naţional de matematică ”Brenyó Mihály”
Ediţia a XVII-a a concursului se bucură de participarea a peste 100 de elevi din ciclul
primar, clasele III-IV, provenind din 16 judeţe ale ţării, împreună cu profesori
însoţitori şi membrii comisiei centrale de evaluare.
Acest concurs se desfăşoară cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi al
Ministerului Educaţiei Naţionale, în 6 etape. Primele patru etape sunt cu lucru
independent pe tematica dată de organizatori. Etapa a V-a, faza judeţeană, se
desfăşoară în centrele de corectare ale judeţelor în care există învăţământ cu
predare în limba maghiară, iar faza naţională, se desfăşoară la Tîrgu-Mureş.
Fiind un concurs care reprezintă învăţământul de performanţă şi reuneşte elevi de
elită ai sistemului şcolar, Liceul Teoretic “Bolyai Farkas” propune asocierea pentru
organizarea Concursului naţional de matematică “Brenyó Mihály”, concurs devenit
tradiție.
Organizator: Liceul ”Bolyai Farkas”
Locaţie: Tîrgu Mureş
Data: 17-19 mai 2019
10. Școala de vară de la Hundorf
ŞCOALA DE VARĂ DE LA HUNDORF reunește tineri artişti din ţară şi din străinătate
(artişti plastici de la cele trei importante universităţi de artă din ţară - Bucureşti, Iaşi,
Cluj; artă socială şi scenarişti), profesori-artişti consacraţi, precum şi invitaţi speciali
ai evenimentului – personalități din lumea artelor care se alătura demersului şi care
tutelează componenta de ateliere interdiscipliare şi întâlniri din cadrul proiectului.
Proiectul se aplică într-un sat departe de orice metropolă (Viișoara), în care artiştii
stau două săptămâni în rezidenţă, lucrează efectiv, o bucurie a lucrului şi a gândului,
a poveştilor şi a experienţelor, a prospecţiei şi analizei pe care au simţit-o toţi cei
prezenţi la ateliere, întâlniri şi evenimentul final. Pentru ediţia 2019, se
intenționează ca proiectul să îşi păstreze structura definită, dar să se pună accent pe
sensibilizare, recuperare şi revigorare a specificului identitar al zonei Târnava Mare.
Structura proiectului este următoarea: întâlniri de sensibilizare şi direcţie cu actorii
culturali interesaţi din microregiune: primării, reprezentanţii şcolilor, conducători de
grupuri, etc, organizarea evenimentului de Rusalii minispectacole şi expoziţii. Astfel,
se intenționează stabilirea de parteneriate cu specialişti de la instituţii de prestigiu
din ţară: Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din
Bucureşti, Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul Naţional al Satului ASTRA din Sibiu.
Organizator: Asociația ”Acasă la Hundorf”
Locaţie: Tîrgu Mureş
Data: mai-decembrie 2019
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11. Festivalul de operă “Virginia Zeani”
Personalitatea doamnei Virginia Zeani, cel mai mare artist liric al secolului XX, şi
cariera artistică a acesteia, reprezintă cel mai important argument continuarea unui
festival de operă care îi poartă numele, festival care poate aduce beneficii uriaşe de
imagine localitatilor Solovastru, Tîrgu-Mureşului, judeţului Mureş şi României. Din
acest an, se doreşte o valorizare a meritelor peronalităţii acestui artist prin
organizarea unui festival de operă care îi este dedicate, dar și introducerea de noi
elemente valorice care ridică standardul unui astfel de eveniment. Se intenționează
organizarea unei seri romantice italiene cu invitați mari personalități din lumea
muzicii și nu numai - , organizarea unui concurs de canto, punerea în scenă a operei
lui G. Puccini ”Tosca”, opera sacra, masterclass-uri oferite de cei care intră în recital
- invitați de marcă a scenelor de operă.
Proiectul acestui festival are toate premisele pentru a se dezvolta în următorii ani,
chiar dacă festivalul de operă reprezintă un eveniment cultural de nişă dar
adresabilitatea acestuia este pentru categorii de vârstă 14+ ani.
Pentru această ediţie, intenţia este să se ofere o calitate excepţională a artiştilor
prezenţi, punându-se accent pe elemente din opera italiană, pe evenimnte speciale,
cum ar fi spectacolul de balet pentru copii – Coppelia, susținut de Opera Maghiară din
Cluj, sau Opera rock ”Cruel”(avampremieră mondială).
Organizator: Asociaţia TOGETHER ON TOP
Locaţie: Tîrgu-Mureş (Palatul Culturii, Teatrul Naţional, Cinema Arta etc.)
Data: 31 mai-9 iunie 2019
12. Festivalul Zilelor Studențești Târgu Mureș
Zilele şi Festivalul Studenţilor din Târgu Mureș presupune activitatea dar și
pasrticiparea studenţilor de la Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș,
Universitatea Petru Maior, Universitatea ”Sapientia”, Universitatea de Arte şi
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, astfel creându-se un festival multicultural cu
echipe variabile din punct de vedere etnic și social. În ultimii ani s-a depăşit numărul
de 5000 de studenți interesaţi. Scopul este de a oferi participanților o serie de
programe, a căror rol principal este divertismentul, comunicarea și sedimentarea unor
informații tehnice. Studenţii sunt organizaţi în echipe pentru a participa la diverse
jocuri de strategie. Jocurile sportive sunt deasemenea indispensabile în timpul
evenimentului, membrii echipelor pot înota sau pot juca baschet, fotbal. Aceste
jocuri nu numai că oferă divertisment, dar se dovedesc a fi şi oportunitatea perfectă
în dezvoltarea cooperării şi în realizarea noilor relaţii umane. O caracteristică
importantă a Zilelor Studenţeşti este participarea profesorilor la eveniment, care
oferă posibilitatea de a dezvolta o relaţie bună profesor-student, într-un mediu
prietenos și relaxant. În cadrul evenimentelor noastre sporim starea de spirit cu
diferite concerte impresionante cu muzicieni atât din Romania cât și din Ungaria.
Organizator: Asociația Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş
Locaţie: Tîrgu-Mureș
Data: 8-11 mai 2019
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13. Demonstrația aeriană ”Sky is not the limit”
Evenimentul, care are loc la Tîrgu-Mureş începând cu anul 2009, se va desfăşura sub
egida Aeroclubului României.
Demonstraţia aeronautică îşi propune atragerea tinerilor din zona judeţului Mureş
către practicarea disciplinelor pe care le promovează Aeroclubul României, cu scopul
urmării unei cariere în aviaţie. Evenimentul are şi o componentă socio-economică, în
scopul atragerii la spectacolul aeronautic a unui număr cât mai mare de turişti din
toate zonele judeţului Mureş şi din judeţele învecinate. La ediţiile anterioare ale
manifestării au participat peste 8000 de spectatori/ediţie. Pentru organizarea
spectacolului aeronautic, Aeroclubul României va participa cu trei aeronave Extra 300
de înaltă acrobaţie, care constituie formaţia Hawks of Romania, alături de aeronave
Zlin 142, aeronave uşoare Ikarus, planoare de acrobaţie şi şcoală IS28B2, respectiv
echipaje de paraşutişti. Se pune accent și pe operatori şi piloţi privaţi.
Organizator: Aeroclubul României
Locaţie: Aerodromul Mureşeni – Tîrgu Mureş
Data: mai 2019
14. Proiect internațional ”Castel Classic Rally 2019”
Asociaţia ”Classic Car Club Mureş” propune organizarea unui eveniment internaţional
Castel Classic Rally 2019, acesta fiind la a V-a ediţie, parte a calendarului de
evenimente a Retromobil Club Romania. La ultima ediţie al acestui eveniment au
participat echipaje din România, Ungaria, Serbia, Austria, Suedia, Ucraina. Acesta
este un raliu de regularitate de 2 zile. In prima zi a raliului se va vizita județul Mureș
și o etapa în Targu Mures, iar a doua zi, mai multe etape si repere turistice din
judetul Mures.

Organizator: Asociația ”Classic Car Club Mureș”
Locaţie: Tîrgu-Mureş
Data: mai 2019
15. Proiect pentru copii ”Teatrul - a doua natură”
Prezentul proiect propune o nouă modalitate de abordare educativă a copiilor, prin
acordarea primului rol copiilor, pentru că educarea copiilor în spiritul valorilor
culturale începe din fragedă pruncie, iar pentru a-i scoate din rutina zilnică, se
implementează proiecte diferite prin care li se oferă noi posibilități de dezvoltare în
procesul de cunoaștere a frumosului din natură, artă, cultură. Gusturile se educă.
Copiii învață, la această vârstă, cel mai bine prin imitație. Și unde se poate deprinde
mai bine acest lucru dacă nu în arta teatrală.
Astfel, se propune un proiect prin care se aduc copii direct în lumea teatrului, ca
actori în scenă, dar și să învețe să confecționeze și să mânuiască păpuși, urmărind
astfel dezvoltarea limbajului, a capacității de exprimare orală, liberă, dar și
îmbogățirea vocabularului și a capacității de a improviza.
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De asemeni, de Ziua Copilului, pe 1 iunie, vor mai fi organizate o serie de activități
interactive și distractive în Cetatea Medievală, unde copiii vor putea picta,
confecționa obiecte sau decora tablouri.
Organizator: Asociaţia ”Bob de rouă”
Locaţie: Tîrgu-Mureş
Data: mai- iunie 2019
16. Festival „Datini și obiceiuri din județul Mureș”
Proiectul are drept scop promovarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun din județul
Mureș. O piatră la temelia originii și identității poporului român este reprezentată de
tradiție. Aceasta reprezintă o valoare inestimabilă atât la nivel local cât şi zonal şi
naţional, pe care asociatia în calitate promotor al tradiției populare o va cerceta în
scopuri culturale și instructiv-educative. Proiectul va fi finalizat cu selectarea a 8
localitati din județ care să își prezinte obiceiurile locului, organizarea unui spectacol
de datini și obiceiuri în Tîrgu-Mureș.
Organizator: Asociatia "Filantropia Ortodoxa Alba Iulia" - Filiala Targu Mures
Perioada: 15-18 decembrie
Locație: Târgu Mureș

17. Proiect cultural „Veșnicia s-a născut la sat”
Proiectul pentru copii și tineri constă în întâlniri de lucru cu copiii, prin care se
urmăreşte sistematic dezvoltarea la aceștia a abilităților de bază precum: inteligența
emoțională și testarea culturii generale. Proiectul se va desfășura pe parcursul lunii
mai, urmând ca la finalul proiectului copilul sau tânărul să poată deprinde cunoştinţe şi
îndemânări noi. Tematica acestor ateliere și modalitățile de lucru vor fi adaptate în
funcție de vârsta copiilor. Beneficiarii proiectului sunt copiii cu vârste cuprinse între 10
și 18 ani din județul Mureș. Asociatia "Filantropia Ortodoxa Alba Iulia" - Filiala Targu
Mures a creat o tradiție și dorește să o mențină prin organizarea și anul acesta a
evenimentului dedicat satului românesc, a tradițiilor și obiceiurilor noastre strămoșești
sub egida „Veșnicia s-a născut la sat”.
Organizator: Asociatia "Filantropia Ortodoxa Alba Iulia" - Filiala Targu Mures
Perioada: 17 octombrie
Locație: Târgu Mureș
18. Conferința cu tema ADHD
Asociația Pedagogilor Sociali CHEIA organizează încă din anul 2007 conferințe și
ateliere profesionale pentru cadrele didactice de specialitate care au nevoie periodic
să acumuleze noi cunoștințe și tehnici de evoluție. În anul 2019, pe subiectul ADHD deficit de atenție și hiperactivitate, o tulburare de neurodezvoltare care are cauze
neurobiologice, se va organiza o conferință pentru cadrele didactice și studenții la
pedagogie. Conferința presupune angrenarea unui număr de cel puțin 150 de specialiști
– psihiatrii pediatri, pedagogi și psihologi. În cele trei zile ale coferinței vor fi asigurate
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asistența și tere de joacă special amenajat pentru copii, training de specialitate și
mesele aferente.
Organizator: Asociatia Pedagogilor Sociali ”Cheia” Targu Mures
Perioada: mai 2019
Locație: Târgu Mureș
19. Proiectul “Enjoy Transilvania! Enjoy Mures!”
În perioada 29 aprilie 2019 – 09 mai 2019, Asociația ”Educație pentru Europa”
organizează acțiuni și evenimente de promovare a valorilor culturale și istorice din
Mureș, având prin proiectul prezent drept obiectiv promovarea valorilor culturale,
istorice și turistice ale județului Mureș în străinătate și în rândul tinerilor din toată
țara.
Activități vizate:
 Implementarea și promovarea ideii de multiculturalitate în județul Mureș;
 Prezentarea și popularizarea principalelor monumente din județ, specifice istoriei
și culturii românești, maghiare și săsești, confesionale și laice (biserici de lemn,
castele nobiliare și biserici fortificate, Cetatea Sighișoarei, Palatul Culturii din Tîrgu
Mureș, Biblioteca Teleki din Tîrgu Mureș)
 Obiectivele prezentate, dar și alte materiale și informații referitoare la potențialul
cultural-turistic al județului Mureș
 revistei rezultate, Transilvania Business (în limba engleză), ediție ce va fi
distribuită la Summitul UE de la Sibiu.
 Promovarea evenimentelor culturale anuale organizate în județul Mureș.
Acțiunile implică prezența exclusivă a elevilor participanți la faza națională a
Olimpiadei de Geografie, ediția 2019, ce are loc în Tg. Mureș, cadre didactice și
studenți ai Facultății de Geografie din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din
Târgu Mureș precum și a înaltelor oficialitați europene și a jurnaliștilor participanți la
Summitul UE de la Sibiu.
Organizator: Asociatia ”Educația pentru Europa”
Perioada: iunie-august 2019
Locație: Târgu Mureș
20. Festivalul internațional ”Roman Boianciuc”
Roman Boianciuc este fondatorul fabricii de instrumente muzicale din Reghin, județul
Mureș și este considerat unul din cei mai mari lutieri din lume. Este persoana care a
dat Reghinului și județului Mureș deopotriva asociarea cu instrumentele muzicale, în
lume mai existand doar 4-5 localitati care se bucură de o asemenea asociere (ex:
Cremona). Reghinul, datorita acestei asocieri mai este denumit și Cremona României,
ceea ce-l face cunoscut în lume.
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Personalitatea domnului Roman Boianciuc și numele acestuia reprezintă în sine cel
mai important argument pentru festivalul concurs de vioara, festival care aduce
beneficii uriașe de imagine localității Reghin, judeșului Mureș și României. Până în
prezent, Reghinul este asociat doar cu construcția instrumentelor muzicale, dar, prin
demararea acestui eveniment cultural de prim rang, cu denumirea celui mai mare
lutier, beneficiile reale se vor multiplica exponențial. Atât lutierii cât și economia și
turismul local vor benefiacia, înca o data, din plin, de pe urma acestui festival
concurs de vioara.
Chiar dacă este la prima ediție, în fapt este al doilea concurs ca importanță după
concursul de vioara din cadrul Festivalului ”George Enescu”. Interesul de participare
la acest concurs este deja foarte mare și se așteaptă înscrierea a peste 100 de
concurenți încă de la prima ediție. Simplul fapt că acest festival concurs se ține în
Reghin – orașul viorilor - valoarea premiilor precum și cea a membrilor jurului
reprezintă un interes major. La acestea se vor adăuga în anii ce urmează și
câștigătorii concursului care vor duce faima și numele Reghinului în lume.
Organizator: Asociaţia TOGETHER ON TOP
Locaţie: Reghin
Data: 2-5 iunie 2019
21. Proiect ”Trei decenii de prietenie”
În perioada 16-20 iunie Montigny-Franța va semna o nouă ”Chartă de înfrățire“ la
împlinirea a 30 de ani de prietenie între Lunca și Montigny. Asociaţia Culturală
”Izvorul Lunca Tecii” organizează cu acest prilej, un eveniment cultural tradițional
oferit în cinstea
prieteniei româno-franceză. Astfel, oficialități, dansatori,
instrumentiști, soliști vocali și nu numai, vor evolua în acțiuni multiple – spectacole,
acțiuni gastronomice, prezentarea localității și a unor gospodării autentice, oferind un
medalion de autenticitate și apreciere oficialităților și invitaților francezi. Totodată,
echipele române vor participa alături de artiștii francezi , la un spectacol inedit în
Franța-Montigny.
Evenimentele vor fi promovate atât prin presa locală și televiziune, dar vor fi și
cuprinse într-o broșură care să conțină istoricul relațiilor de prietenie de 30 de ani,
contacte cu colaboratorii etc.
Organizator: Asociaţia Culturală ”Izvorul Lunca Tecii”
Locaţie: Lunca, jud. Mureș
Data: 5-20 iunie 2019
22.Comemorarea lui Dósa Elek al II-lea
Obiectivele asociaţiei care stau la baza prezentei iniţiative sunt sprijinirea dezvoltării
durabile în mediul rural. Această asociație desfăşoară activități de promovare ale
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valorilor din teritoriu prin publicarea de cărţi şi alte materiale, organizarea de
programe de promovare locale şi externe. In parteneriat cu Agenţia Regională pentru
Protecţia Mediului Sibiu asociaţia întreprinde acţiuni de protejarea şi conservarea
blodiversităţii, a speciilor protejate din aria Sitului Natura 2000. De asemenea,
aceasta dezvoltă și proiecte culturale, motiv pentru care în anul 2019, organizează
comemorarea celui care a fost Dosa Elek al II-lea, a cărui familie a avut o importanţă
majoră în viaţa satului Ghindari lăsând o moştenire spirituală şi materială
semnificativă, sprijinind comunitatea locală, prin actele filantropice întreprinse. În
casa familiei îşi desfăşoară astăzi activitatea Primăria Ghindari. Dosa Elek al II-lea a
fost unul din cei doi comiți ai unității administrative Mureș-Turda, în perioada 18761920.
Organizator: Asociaţia Microregională Târnava Mică-Bălăușeri-Sovata
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 23 iunie 2019
23.Programul ”Dezvoltarea turismului prin promovarea tezaurului cultural
mureșean”
Programul îşi propune ameliorarea ofertei turistice prin promovarea valorilor
culturale şi al tezaurului folcloric mureşan. Staţiunea Sovata Băi, ca obiectiv turistic,
are nevoie de prezenţa unor acţiuni şi activităţi diferite care să reprezinte în fapt,
diversificarea ofertei de turism recreativ alături de cel balnear. În acest sens,
începând cu anul 2016, oraşul Sovata a demarat un program pilot care a debutat cu
desfăşurarea de mai multe evenimente culturale- spectacole de dansuri populare, de
societate, sportive-aerobic, zumba, rumba etc, concerte de muzică clasică, populară,
uşoară sau religioasă, prezentări tematice și demonstrații, evenimente interactive cu
implicarea directă a turiștilor. În anul 2019, constatându-se reacții pozitive ale celor
prezenți și nu numai, şi înţelegând necesitatea dezvoltării în această direcţie a
staţiunii transilvănene, se propune şi în acest an continuarea programului demarat.
Organizator: Asociaţia Culturală ”Bernady”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 25 iunie-25 august 2019
24. Festivalul Palanețului-Zau de Câmpie
Scopul acestei manifestari este de a promova traditiile culturale și culinare cu specific
țărănesc, ale zonei Câmpiei Mureșene, agroturismul prin valorificarea potențialului
artiștilor instrumentiși amatori autentici. Obiectivele Festivalului “Palanețului’’,
constau în sprijinirea tinerilor spre valorificarea potențialului agricol al zonei,
revenirea în vatra satului, pentru
reapropierea de agricultură și zootehnie,
încurajarea turismului rural, şi valorificarea potenţialului culinar specific al zonei,
încurajarea tinerelor în sensul cunoaşterii, păstrării şi valorificării potenţialului
folcloric (promovarea cantecului instrumental, unic al zonei, renașterea grupului
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instrumental autentic ardelenesc (trio transilvan), implicarea eficientă a mass-mediei
locale, regionale şi naţionale în procesul de promovare a produselor tradiționale locale
și a obiceiurilor locului (dansuri și cântece populare), organizarea unui spectacol de
folclor în cadrul evenimentului și a unui târg de produse de panificație, și de produse
de origine animală.
Organizator: Asociaţia Culturală „Casa Rusu – Câmpia Transilvaniei”
Locaţie: Zau de Cîmpie
Data: 16-17 iunie 2019
25. Eveniment sportiv ”Multisport European Championships 2019”
Clubul Sportiv Master Ski&Bike, impreuna cu Federația Română de Triatlon va organiza
cel mai amplu eveniment sportiv găzduit vreodată în Județul Mureș, Multisport
European Championships 2019. Grandiosul festival sportiv va reuni 6 campionate
europene - triatlon, aquatlon, aquabike, half ironman, cros duatlon ți cros triatlon, pe
durata a zece zile.
Multisport European Championships se adresează atât seniorilor, cât și juniorilor,
masculin și feminin deopotrivă, urmând să aducă la start circa 2.000 – 2.500 de
sportivi, din care aproximativ 90% straini din peste 30 de țări. Cel puțin 600 de
voluntari, oficiali, arbitri si organizatori vor fi implicați în buna desfășurare a
întrecerilor.
Programul competițiilor va fi urmatorul:
 28 Iunie « Parada Natiunilor – Tg.Mures ; Piata Teatrului – Cetatea Medievala
« Festiviatea de deschidere , foc de artificii – Cetatea Medievala
 29 Iunie « Campionatul European de Cross Triathlon – elite, junior, sportivi cu
dizabilitati, amatori – Tg.Mures : Complex Sportiv Muresul – Platoul Cornesti
 30 Iunie « Campionatul European de Duathlon Sprint - elite, junior, sportivi cu
dizabilitati, amatori – Tg.Mures : Piata Victoriei – Piata Teatrului – Cetatea Medievala
 1 Iulie
« Dracula Night Run – competitie de alergare pentru amatori Tg.Mures :
Platoul Cornesti
 2 Iulie
« Campionatul European de Cross Duathlon – elite, junior, sportivi cu
dizabilitati, amatori – Sovata : Lacul Ursu – Drumul Sarii
 3 Iulie
« Campionatul European de Duathlon Standard - amatori –Transilvania
Motor Ring
« Dracula Kids Duathlon – competitie de bicicleta si alergare pentru copii - Transilvania
Motor Ring
 4 Iulie
« Dracula Kids Aquathlon – competitie de inot si alergare pentru copii
Tg.Mures Complex Sportiv Muresul
« Dracula Night Swim – competitie de inot pentru amatori
Tg.Mures Complex Sportiv Muresul
 5 Iulie
« Campionatul European de Aquathlon – elite, junior, sportivi cu
dizabiltiati, amatori –Tg.Mures : Complex Sportiv Muresul
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 7 Iulie
« Campionatul European de Triathlon Distanta Medie si Campionatul
European de Aquabike – elite, junior, sportivi cu dizabilitati, amatori –Sangeorgiu de
Padure si Lacul Bezid
« Festivitatea de deschidere , foc de artificii – Cetatea Medievala
Se consideră că impactul economic al evenimentului este unul foarte mare pentru
orice gazdă a evenimentului. Multisport European Championships va genera venituri în
județ de minimum 2 milioane de Euro. Beneficiile în planul imaginii vor fi enorme,
unele din competiții urmând a fi transmise în direct la tv și promovate pe toate
canalele media și de socializare.
Competitia va fi urmărită de la fața locului de Președintele Federației Europene de
Triatlon, dl. Renato Bertrandi. Intre invitații se afla si dna. Marisol Casado, președinta
Federatiei Internationale de Triathlon, membru in Comitetului Olimpic International,
dar si dl. Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman.
Organizator: Asociaţia „CS Master Schi&bike””
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 28 iunie – 7 iulie 2019
26. Proiect Pădurea Rotundă – Film şi Artă Contemporană
Ajuns la cea de-a VII-a ediţie, proiectul cultural “Pădurea Rotundă – Film şi Artă
Contemporană” este gândit pe formula unui festival de film european şi ca un
laborator de artă contemporană, unde mai mulţi artişti sunt invitaţi să abordeze tema
site-specific, inspirându-se din atmosfera comunităţii mureşene transpunându-le în
proiecte artistice ce descriu acest microunivers. Colaborările
prestigioase (artişti, instituţii, suport media) ale ultimelor ediţii sunt o carte de vizită
pentru acest proiect construit pe specific local şi pe diversitatea etnică şi culturală a
judeţului Mureş. Proiectul este menit să consolideze poziţia judeţului Mureş pe harta
culturală a ţării în zona evenimentelor de cultură contemporană, evidenţiind
dimensiunea multiculturală a comunităţii mureşene, artişti cu o carieră emergentă pe
scena artei contemporane naţionale şi internaţionale, dar şi un brand important al
Reghinului – Pădurea Rotundă, ca spaţiu cu un potenţial cultural deosebit.
În anul 2018 focus-ul festivalului va fi construit în jurul termenului “vecinătăți”,
concept care dirija producţia artistică şi filmele selectate, filme româneşti şi
maghiare, dar nu numai, care abordează tema sociale relevante convieţuirii, în acord
cu specificul multicultural al Reghinului şi Tîrgu Mureşului, oraşe care găzduiesc acest
proiect, un “laborator” de artă contemporană.
Organizator: Asociaţia K’arte
Locaţie: Reghin, Tîrgu Mureş
Data: 17-23 iunie 2018

27. Proiect multicultural ”Desculț în iarbă”
Desculț în Iarba este un concept de eveniment care va avea loc în Vara anului 2019 în
Tîrgu-Mures și care se va desfășura în decursul a 3 ediții. Evenimentul este dedicat
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tuturor categoriilor de vârsta din oraș, indiferent de etnie. Evenimentul este o
modalitate prin care târgumureșeni au o posibilitate de a evada din viața cotidiană
într-un mediu relaxant și artistic.
“Desculț în iarbă” este o poveste cu oameni care știu să aprecieze orice moment,
care vor să se rupă de viața cotidiană măcar pentru o zi, care nu uite să danseze
desculți în iarbă, bucurându-se de concerte live cu artiști locali și artiști cunoscuți la
nivel național – parteneriat cu Școala Populară de Arte pentru promovarea artiștilor
locali, Vinyl Set, Bibliotecă în aer liber și campanie de schimb de cărți - organizată în
parteneriat cu Biblioteca Județeană Mureș, Teatru în aer liber – organizat în
parteneriat cu Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș, spectacole pentru copii,
campanii sociale făcute în parteneriat cu ONG-urile tîrgumureșene, zonă pentru copii
și activări pentru aceștia, zone de relaxare cu platforme din lemn, baloți de paie și
hamace, proiecție de film și scurtmetraje, respectiv zonă de food trucks.
Organizator: Asociaţia SmartStudent
Locaţie: Târgu Mureș
Data: iunie- august 2019
28. Simpozion internațional ”Noutăți și perspective în creșterea bovinelor, rolul
geneticii și reproducției în creșterea producției de lapte”
Simpozionul găzduit de Organizația Națională de Insămânțări Artificiale este
structurat pe două părți, prima parte în care gazdele și reprezentanții țărilor invitate
– Germania, Austria, Ungaria, vor susține anumite programe de specialitate, și anume
prezentarea situaţiei actuale privind creşterii bovinelor, prezentarea Controlului
Oficial al Producţiei de Lapte la nivel european în ultimii doi ani, situaţia Controlului
Oficial al Producţiei de Lapte în România, anumite date privind cercetările științifice
și rezultate obţinute în testări genomice. De asemenea, pe lăngă partea practică și
prezentarea raselor existente din partea a doua, se dezbate liber despre rolul formării
profesionale în sectorul zootehnic, despre biotehnică de vârf în reproducția bovinelor
sau noutăți în sistemul de bonitare internațională a bovinelor.
Organizator: Organizația Națională de Insămânțări Artificiale
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 21-22 iunie 2019
29. Universitatea de Vară pentru studenți
Universitatea de Vară reprezintă un proiect realizat de Liga Stundeților din Tîrgu Mureș
în colaborare cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie. Acet
proiect are ca obiectiv simularea unei săptămâni din viața unui student la medicină,
medicină dentară sau farmacie atât din punct de vedere educațional prin organizarea
de cursuri și lucrări practice susținute de cadre didactice de prestigiu din universitate,
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dar și din punct de vedere social prin organizarea de petreceri tematice, tururi ale
orașului și seară de film, seară la piscină, ziua de jocuri de societate. Astfel, dorim să
inoculăm participanților (grup țintă: elevi din clasa a 11-a din liceele din țară), care
vor fi selectați pe baza unui concurs de dosare, dorința de a alege un viitor medical în
centrul nostru. Totodată, ne propunem să le stimulăm interesul pentru studiu prin
exploatarea tuturor resurselor didactice de care dispune universitatea (laboratoare,
microscoape, biliotecă, săli de discecție), creeând astfel o simularea fidelă al mediului
universitar.
Organizator: Liga Studenților din Târgu Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 29 iulie – 4 august 2019
30. Festivalul „Ziua muzicii contemporane”
Asociaţia Bronx Music Egyesület solicită parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş în
scopul organizării Festivalului „Ziua muzicii contemporane” care se va desfăşura
la Călugăreni. Acest eveniment face parte din proiectul „Csürszinház-Teatrul Şură”.
Scopul acestui program este atragerea populaţiei spre muzica live de calitate, unirea
spiritului cultural evolutiv și predarea unor norme valorice tinerilor participanți. La
eveniment vor participa formaţii cu muzică autentică, din mai multe ramuri ale
muzicii uşoare: blues, jazz, soft rock, fusion, hard rock precum şi percuţie.
Organizator: Asociaţia ”Bronx Music Egyesület”
Locaţie: Călugăreni
Data: 1-13 iulie 2019
31. Festivalul - concurs național de folclor pentru tineri interpreți ”IN MEMORIAM
VASILE CONȚIU”
Organizatorii evenimentului își doresc prin acest eveniment valorificarea muzicalinterpretativă, autenticitatea cântecului traditional românesc dar și a portului
popular prin descoperirea și promovarea celor mai buni tineri interpreți la nivel
național. Totodată scopul acestui festival este de a menține vie memoria celui care a
fost profesor, formator al multor generații de interpreți, etnomuzicolog, autor al mai
multor culegeri de folclor, dar și interpret al cântecului tradițional din Câmpia
Transilvană – Vasile Conțiu. În acest sens, organizatorii oferă posibilitatea tinerilor
interpreți, care cunosc și respectă valoarea autenticului tradițional din folclorul
românesc, să ducă mai departe activitatea, numele și repertoriul lui Vasile Conțiu,
personalitate culturală de marcă a județului Mureș.
Organizator: Asociația pentru Dezvoltare și Cultură Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 1-13 iulie 2019

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````

16/42

32. Festivalul internațional de folclor ”Joc și cântec în Ardeal”
Festivalul ”Joc și cântec în Ardeal” a fost inițiat în anul 2015, sub forma unui concurs
național de folclor,organizat din fonduri proprii, iar în anii urmatori și-a îmbunătățit
conținutul și desfășurarea, ajungându-se să se prezinte cei mai buni soliști de muzică
populară și ansambluri de jocuri tradiționale din majoritatea zonelor folclorice ale
țării, care au obținut premii la edițiile trecute. Anul acesta, festivalul se afla la cea
de-a V-a ediție. Manifestarea își propune să contribuie la educarea și influențarea în
mod pozitiv a gustului tinerei generații și nu numai, iubitoare de muzică
autentică,reprezentand totodata o invitație de a ne apropia cu respect și demnitate
de cultură și civilizația traditională.
Organizator: Asociaţia Culturală ”Friends Forever”
Locaţie: Deda, Tîrgu-Mureș
Data: 26-29 iulie 2019
33. Festival – Tabăra Naturii Sovata
Judeţul Mureş este înzestrat cu o multitudine de resurse şi obiective turistice:
biserici, biserici-fortificate, cetăţi, castele, complexe arhitectonice, obiective
turistice montane precum şi cele care se leagă de cultura materială şi spirituală din
mediul rural. Societatea Carpatină. În prezent, se consideră că aceste obiective în
prezent nu sunt încă valorificate la un potenţial ridicat, fiind necesară promovarea
acestora pentru a fi cunoscute, vizitate şi protejate. În această ordine
de ideie se înscie şi proiectul prezentului festival-tabără, care a ajuns la a XXVIII-a
ediţie, fiind organizat anual alternativ de filialele SCA din ţară.
Obiectivele proiectului:
elaborarea şi prezentarea celor mai atractive programe/circuite turistice
culturale şi montane caracteristice judeţului Mureş
prezentarea pe teren a acestor variante de circuite turistice culturale şi
montane
prezentare de programe cultural-artistice cu interpreţi şi formaţii din jud. Mureş
prezentări şi dezbateri în domeniul protecţiei mediului, florei şi faunei din jud.
Mureş
prezentări în domeniul turismului, geografiei, istoriei, etnografiei judeţului
Mureş
organizare de activităţi pt copii şi tineret: formarea spiritului de echipă,
indemânare, cunoaşterea artei şi meşteşugurilor populare.
Organizator: Societatea Carpatină Ardeleană
Locaţie: Sovata
Data: 26 iulie - 05 august 2019
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34. Festivalul pentru copii ”Gézengúzok”
Festivalului este destinat copiilor și reprezintă un eveniment important pentru mediul
socio-cultural, concretizând mai multe acțiuni la un loc menite să dezvolte și să
îmbunătățească calitatea vieții de familie prin desfășurarea de mai multe acțiuni
comune prin care se beneficiază de divertisment, prin jocuri tradiționale, jocuri de
societate, prezentări de meșteșuguri ținute de meșteșugari, activități creative,
concerte pentru copii, acțiuni care implică activitate canină, dar și alte activități
destinate strict părinților – workshop-uri și dezbateri, prezentări diverse susținute de
medici, pedagogi, psihologi sau chiar scriitori voluntari, dansuri populare – cursuri
scurte, proiectare diapozitive, etc.
Astfel, prin aceste tipuri de acțiuni se intervine direct în creșterea calității vieții,
ținându-se cont și de faptul că principalele subiecte dezbătute țintesc sănătatea
copiilor, creșterea armonioasă, dezvoltarea intelectuală și sufletească a copiilor mici,
și nu numai.
Se precizează că, astfel de manifestări aduc schimbări profunde în viața oamenilor
modelând conștiința acestora, schimbând felul de a se raporta la viaţă, la muncă, la
comunitatea în care trăiesc şi la familie.
Organizator: Asociația ”Védem Egyesület”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: iulie 2019
35. Festival internațional ”Pe Gurghiu, în jos și-n sus”
Prin evenimentul propus este pusă în lumină importanţa pe care o are cultura în
procesul înţelegerii şi cunoaşterii, a respectului, toleranţei în convieţuire, precum şi
bunei vecinătăţi a diferitelor grupuri etnice. Diversitatea muzicii, a dansurilor şi mai
ales a costumelor tradiţionale va fi pusă în evidenţă si valoare de catre fiecare
participant in parte. Festivalul are în vedere colaborarea culturală regională și
internațională, apropierea și cunoașterea culturii europene prin ansamblurile invitate,
dar și prezentarea valorilor mureșene multietnice manifestate în înțelegere și
respect, toleranță în conviețuire, bună vecinătate a diferitelor grupuri
etnice, promovarea Județului Mureș ca exemplu de înțelegere armonioasă și
colaborare prin păstrarea propriei identități culturale și naționale. Manifestarea are
un caracter competitiv iar scopul îl reprezentă promovarea tradiţiilor şi a portului
popular din comuna Hodac, Ibăneşti, Toaca, în domeniul cântecului popular,
concomitent cu valorificarea scenicã a celor mai autentice şi valoroase piese,
specifice zonei folclorice reprezentate. Obiectivele principale
sunt: încurajarea tinerilor iubitori de artă și autenticitate, descoperirea de noi
talente, insuflarea caracteristicilor bazate pe respect, demnitate de cultură şi
civilizaţie tradiţională, materială şi spirituală, stabilirea și consolidarea unor relații de
prietenie față de participanții din alte țări, cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor
țărilor participante.
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Organizator: Asociaţia ”Moștenitorii Hodacului”
Locaţie: loc.Hodac, jud. Mureș
Data: 12-16 iulie 2019
36. Festivalul cultural folcloric ”Csicsergö”
Asociaţia ”Parapács” îşi propune organizarea primei ediţii a Festivalului cultural
folcloric familiar CSICSERGÖ care va promova valorile culturale şi folclorice din Zona
Metropolitană Târgu Mureş. Programul va cuprinde expoziţii de artă meşteşugărească,
expoziţie de port popular din judeţul Mureş, programe pentru copii şi tineret,
concursuri de dans folcloric, târg de carte, prezentări gastronomice şi degustări de
palincă şi produse lactate cât şi o Gala Folclorică. Festivalul se va desfăşura pe
parcursul a trei zile, în fiecare zi va fi prezentat câte un concert pentru familii.
Organizator: Asociaţia ” ”Parapács”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 28 august-1 septembrie 2019
37. Festivalul Cântecului Popular Patriotic “La Oarba și la Iernut”
Scopul proiectului iniţiat de Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă” şi aflat la
ediţia a IX-a, programat pentru data de 15 august 2019, este de a conserva, valorifica
şi promova patrimoniul cultural şi istoric imaterial românesc, prin perpetuarea
cântecului popular dedicat eroilor neamului şi educarea tinerilor, în
scopul păstrării în memoria colectivă a momentelor cruciale din istoria României.
Relevanţa evenimentului, din punctul de vedere al interesului public judeţean, poate
fi definită prin faptul că tematica festivalului aduce în actualitate cântecele vechi,
dedicate eroismului ostaşilor români, interzise vreme de peste 45 de ani şi aflate întrun con de umbră în ultimii 28 de ani. Aceste piese rare ale folclorului românesc
constituie valori culturale naţionale, promovate într-o activitate culturală de interes
naţional, al cărei public ţintă îl reprezintă potenţiali spectatori ai festivalului din
toate categoriile de vârstă şi status social. Organizarea acestui eveniment la Oarba de
Mureş, va evidenţia, în opinia publică naţională, importanţa acestui reper geografic în
istoria
României, aducând în atenţia publicului semnificaţia momentului istoric din 1944, dar
și un omagiu celor care au înfăptuit Marea Unire.
Organizator: Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă”
Locaţie: Oarba de Mureş
Data: 15 august 2019
38. Festivalul Intercultural – ProEtnica 2019
ProEtnica promovează dialogul intercultural şi interacţiunea artistică pe plan
European intenţionând să reprezinte una din sursele de evoluție a societăţii
mureşene. Festivalul presupune 5 zile pentru desfășurare, 600 de participanți și
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peste 15.000 de vizitatori și include aprox.30 de manifestări artistice pe scena
principală amplasată în aer liber (Sighişoara), 25 de spectacole interactive în faţa
scenei, peste 20 de standuri de prezentare şi meşteşugăreşti, o expoziţie din aria
artelor plastice a artiștilor contemporani din rândul minorităţilor naţionale,
prezentare de standuri de cărți, meșteșuguri, specialități culinare – peste 20 de
standuri de prezentare, 12 workshop-uri susţinute de Organizaţiile Minorităţilor
Naţionale. Evenimentele festivalului vor fi prinse în cataloage online si tiparite.
Organizator: Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara
Locaţie: Cetatea Medievală din Sighişoara
Data: 21-25 august 2019
39. Festivalul Internațional de Chitară Clasică „Harmonia Cordis”
Această tradiţie culturală estivală organizată la Tîrgu-Mureş este cel mai important
eveniment de chitară clasică din estul Europei şi se află în anul 2019 la cea de-a XIV-a
ediţie. Organizatorii estimează un număr de aproximativ 1000 de participanţi pe zi,
timp de o săptămână. Beneficiarii din judeţul Mureş şi din toate zonele ţării, vor avea
sesiuni de masterclass şi alte tipuri de workshopuri susţinute de specialişti de renume
în domeniu, dar sunt invitaţi şi să urmărească reprezentaţiile unor invitaţi de calibru
ai muzicii clasice naţionale şi internaţionale. Impactul evenimentului va fi susţinut şi
de transmisia live a concertelor pe site-ul asociaţiei: www.harmoniacordis.org, ONG
care a pus bazele primului radio online de chitară clasică din estul Europei, care
popularizează astfel muzica de acest gen, prin intermediul înregistrărilor realizate la
ediţiile anterioare ale festivalului, un eveniment care s-a dovedit a fi unul de top,
crescând de la o ediție la alta, ajungând cel mai complex eveniment de gen din
Europa.
Organizator: Asociaţia ”Harmonia Cordis”
Locaţie: Palatul Culturii, Tîrgu Mureş
Data: 06-11 august 2019
40. Concursul Național de Atelaje
Competiţia va avea loc în Tîrgu-Mureş, la Hipodrom şi va avea în desfăşurare
examenul medical, obstacole, maraton, dresaj şi o gală de premiere, antrenând un
numar de peste 70 de persoane active și 70 de cai de concurs. Organizarea se face cu
participarea echipelor judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de atelaje din
România, şi presupune găzduirea arbitrilor, sportivilor participanţi, personalului de
întreţinere şi a cailor pentru concurs.
Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Sîntioana de Mureş
Locaţie: Hipodromul Tîrgu Mureş
Data: 15-18 august 2019
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41. Festivalul internațional de folclor ”Folk Friends Together”
Festivalul internațional de folclor ajuns la ediția a IV-a, își demonstreză un potențial
deosebit de a transmite tradițiile locale în lume, dar și de a stabili relații de prietenie
și colaborare cu participanți din Ungaria, Turcia, Egipt, Grecia, Italia, Bulgaria, Cehia,
Polonia, Franța, Moldova și Ucraina. Prezentarea dansurilor și a acordurilor muzicale
tradiționale specifice împletesc valorile pământului într-o dezvoltare a comunităților
specificate ridicând nivelul artei tradiționale într-un concept accesibil tuturor.
Organizator: Asociația ”Junii Târnavei”
Locaţie: Târnăveni
Data: 14-19 august 2019
42. Festivalul ”SZFERA – Spaţiul de Arte Contemporane” - în cadrul Festivalului
”Vâltoarea Mureşeană, ediţia a VI-a”
Evenimentul, ajuns la cea de-a VI-a ediţie, are ca scop promovarea culturii şi a artelor
contemporane din judeţul Mureş şi încurajarea artiştilor debutanţi. Bucurându-se de
unicitate în regiune, festivalul are ca obiectiv atragerea artiştilor locali, iubitorilor de
artă şi a turiştilor. Conceptul „Arte Contemporane” se va constitui într-un spaţiu de
prezentare a unor producţii artistice care au legătură, prin autorii acestora sau prin
tematica propusă, cu judeţul Mureş, în cadrul său iniţiindu-se un proiect cultural care
va promova artele contemporane şi artiştii contemporani locali, contribuind la
îmbunătăţirea vieţii culturale din Transilvania. Programul este conceput astfel încât
să prezinte multitudinea artelor contemporane (muzică, arte vizuale, arte plastice,
literatură, dans, urban painting etc.) într-un mod interactiv, cu implicarea artiştilor
mureşeni, oferindu-se o locaţie liniştită şi multiculturală pentru vizitatorii interesaţi
de arta contemporană, adresându-se tinerilor între 16-40 ani. Locația primelor trei
ediții - ruinele clădirii ”Cocoșul de Aur”, se va înlocui cu cea din clădirea și curtea
fostei unități școlare ”Gimnaziu Europa”.
Festivalul se dovedeşte a fi o acţiune de interes public judeţean dată fiind
componenta activă a proiectului – exploatarea artiştilor debutanţi şi crearea unui
context care poate crea parteneriate, oferte de lucru și alte posibilități. În ceea ce
priveşte publicul, acesta se bucură de beneficii socio-culturale şi educaţionale prin
revitalizarea ofertei artistice din zonă, oferind exemple de bună practică pentru
actorii din sfera managementului cultural.
Festivalul în cadrul căruia se desfăşoară ”Sfera”, ”Vâltoarea Mureşeană”, are ca scop
promovarea culturii maghiare ca parte integrantă a diversităţii culturale din România,
o acțiune ciclică, menită să sublinieze existența și importanța artelor lasate în scop
terapeutic-evolutiv.
Organizator: Asociaţia ”Vox Novum”
Locaţie: Clădirea și curtea fostei unități școlare ”Gimnaziu Europa” din Tîrgu-Mureş,
str. Aurel Filimon
Data: 23-25 august 2019
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43. Festivalul Identitate prin cultură - “Din zestrea Ardealului”
Intr-o lume a informatizării, a noului, în care de cele mai multe ori se promovează
alte elemente decât adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unei
comunităţi încep să se piardă. Astfel, din anul 2017, pentru păstrarea tradiţiilor și
obiceiurilor, a portului şi folclorului care ne definesc și ne oferă identitatea culturală,
asociația realizează câte un film documentar despre anumite obiceiuri neconsemnate
și neexplicate pană în prezent. Prin abordarea acestui proiect se propune o schimbare
a percepţiilor asupra tradiţiilor, obiceiurilor şi folclorului, evidenţiindu-se valoric
multicultualitatea judeţului Mureş.
Obiectivul constă în dezvoltarea unui bun cultural de interes local şi naţional, care să
satisfacă nevoile iubitorilor de muzică populară şi obiceiuri, dar să se aducă în atenţia
publicului elementele culturale ale judeţului Mureş, în esenţa lor – prin explicarea
efectivă a ceea ce reprezintă şi de ce. In acest sens, culegerea de informaţii pentru
obiceiuri nestudiate. Zone de interes: cinci subzone - Mureşul Superior, Zona de
Câmpie, Zona Târnavelor, Valea Nirajului şi Valea Gurghiului.
Evenimentul se desfăşuară pe durata a două săptămâni, unde vor participa direct
peste 150 de persone, şi constă în realizarea unui documentar (broşură şi film video),
cu studierea, cartografierea unui obicei al Transilvaniei neadus în lumină Se vor
organiza workshop-uri, prezentarea de dansuri şi obiceiuri bătrâneşti, prezentate de
ansambluri din cele cinci subzone ale judeţului Mureş. Acestea vor fi urmate de un
spectacol de muzică populară antrenantă, cu artişti amatori şi artişti consacraţi din
judeţ şi nu numai, expoziţii de obiecte de artizanat şi mici ateliere de creaţie
demonstrative.
Organizator: Asociaţia Culturală Mureşul Superior
Locaţie: prezentare Teatrul de Vară/Sala Palatului Culturii, Tîrgu-Mureş
Data: 1 septembrie – 30 octombrie 2019
44. Salonul de Carte ”Bookfest” Tîrgu-Mureş
Acţiunile Salonului de Carte Bookfest Tîrgu-Mureş au fost organizate în anii precedenți
cu scopul de a oferi publicului din judeţul Mureş o platformă de întâlnire cu cele mai
importante edituri din ţară, precum şi cu oamenii de cultură pe care organizatorii i-au
invitat în cadrul salonului. Lansările de carte, dezbaterile, expoziţiile şi concertele
organizate la Bookfest Tîrgu-Mureş au scos în evidenţă interesul major al mureşenilor
pentru un eveniment de înaltă ţinută intelectuală, cu participarea unor personalităţi
de prim rang ale literaturii şi culturii româneşti. Primele trei ediţii ale Salonului de
Carte Bookfest Tîrgu-Mureş au fost un reper important în dezvoltarea culturală a
judeţului Mureş şi în aşezarea acestei zone pe harta evenimentelor culturale
importante, organizate la nivel naţional. Având în vedere succesul anilor precedenţi
dovedit prin participarea a peste 15.000 de vizitatori, se propune continuarea
reperelor culturii din cadrul Salonului de carte “Bookfest” organizat la Tîrgu-Mureș.
Organizator: Asociaţia Editorilor din România
Locaţie: Teatrul Naţional Tîrgu-Mureş
Data: 19-22 septembrie 2019
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45. Plai folcloric ”Plai străbun”
”Plai străbun” un eveniment cultural care va include o expoziție de pictura privind
viata țăranului român, expoziție de costume populare tradiționale românești ale unor
artiști populari autentici din județul Mureș, dar și un spectacol folcloric, de muzica,
dansuri și tradiții populare românești, în interpretarea unor artiști consacrați, dar și
tinere talente.
Acest eveniment ne oferă un bun prilej să înţelegem mai bine cum a fost odată satul
românesc și viața țăranului român prin tradiție, joc și cântec dar si cât de important
este să fim uniţi în jurul valorilor noastre naţionale.
Organizator: Asociaţia Culturală ”Grai Ardelean”
Locaţie: Târgu Mureş
Data: 20 septembrie 2019
46. Demonstrație aviatică cu baloane cu aer cald
În comunitatea zilelor noastre sportul a devenit marginalizat iar cuvântul SPORT a
devenit o expresie foarte restrânsă în cercul oamenilor de rând, motiv pentru care
ideea de a lărgi sfera expresiei SPORT prin promovarea unor noi ramuri de sport
practicabile în zonă, s-a potrivit foarte bine în arealul geografic ofertant. Obiectivul
este ca iniţiativa să capete continuitate prin organizarea de diferite demonstrații la
care vor evolua baloane cu aer cald şi deltaplane, fiind promovate două diferite
subramuri ale sportului aviatic în rândul vizitatorilor. Anul acesta se intenționează şi
iniţierea unui forum în rândul participanţilor şi a vizitatorilor, a cărui scop ar fi
prezentarea teoretică a regulilor de bază în ceea ce priveşte aviaţia sportivă şi nu în
ultimul rând încheierea unor noi prietenii.
În 2019 Asociaţia Nyaradballon Sky Team are oportunitatea de a invita diferite
organizaţii a căror activitate este sportul aviatic atât din ţară cât şi din străinătate.
Devenită deja tradiție, cea de a XIII-a ediție a evenimentului sportiv desfășurat în
microregiunea Valea Nirajului- Câmpul Cetății, promovează o ramură a sportului mai
puțin cunoscută în țară, dar și creearea și consolidarea relațiilor internaționale cu
asociații sportive similare. Obiectivele manifestării privesc creșterea vizibilității
Văii Nirajului, atât în țară cât și în străinătate, atragerea unui număr cât mai mare de
turiști care să susțină și alte tipuri de concursuri sportive individuale sau de
echipă. Anul 2019 aduce alături de Asociația NYARADBALLON SKY TEAM, echipe din
Ungaria, Slovacia, Moldova, Lituania, Serbia care vor înălța baloane cu aer cald și
deltaplane. Programul adiacent este unul ofertant având în vedere poziția geografică și
atractivitatea zonei Eremitu-Câmpul Cetății.
Organizator: Asociația NYARADBALLON SKY TEAM, Câmpul Cetății
Perioada: 28-30.09.2018
Locație: Câmpul Cetății
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47. Galopiada Mureşeană
„Galopiada mureşană” este un eveniment care are ca obiectiv principal evidențierea
și revigorarea unor tradiţii ale zonei încă din anii `50, reformularea ei cu elemente
moderne şi actuale, popularizarea şi promovarea sportului ecvestru în rândul
populaţiei din judeţul Mureş şi nu în ultimul rând, crearea unui
eveniment specific numai mureşenilor, asemenea altor judeţe vecine cum ar fi:
Harghita, Covasna, Bistriţa, care au creat un astfel de „brand” numai al lor.
Intenţia organizatorilor este ca în acest an, pe lângă manifestările ecvestre, o atenţie
deosebită să fie acordată şi modului de prezentare a participanţilor – călăreţi, husari
şi concurenţi, care vor veni pe cai sau în atelaje trase de cai, pentru realizarea unui
eveniment care să imprime în memoria participanţilor o amintire plăcută.
Evenimentul se propune a fi organizat și în anul 2019, la Sângeorgiu de Pădure.
Organizator: Asociaţia ”Galopiada Mureşană – Marosszeki Lofuttatas Egyesulet”
Locaţie: Sângeorgiu de Pădure
Data: 21-22 septembrie 2019
48. Festivalul Magiunului
Festivalul Magiunului se desfășoară în satul Iara de Mureș. Apreciat de tot mai multe
grupuri de turiști din România, Ungaria, Austria și Olanda, scopul festivalului care este
unul de promovare a produselor locale a devenit unul de promovare a identității
culturale și a turismului culinar din ce în ce mai pregnant. Totodată, pentru ca să se
înțeleagă că tradiționalul reprezintă viitorul societății noastre și este nevoie de cei
care înțeleg tradiția, lucrul și valorile pământului, în cadrul acestui eveniment se
nominalizează producătorul/gospodarii care au înțeles că prin munca lor se pot
realiza și dacă aleg să trăiască la sat.
Pentru asigurarea calității evenimentului, vor fi inițiate discuții deschise cu localnicii
și autoritățile locale, dar și un program artistic pentru destinderea participanților.
Organizator: Asociația Organizatorilor de Evenimente din Transilvania
Perioada: 14-15 septembrie 2019
Locație: Iara de Mureș
49. Promovarea valorilor culturale și tradiționale ale județului Mureș-Ziua
națională a gastronomiei și vinurilor românești
“Ziua națională a gastronomiei și vinurilor românești ”, propune drept obiectiv,
promovarea obiceiurilor și produselor culinare tradiționale din județ în rândul tinerilor
din liceele mureșene. Prin aceste acțiuni se dorește să se facă un pas, mic, înspre
ceea ce înseamnă stabilirea identității culinare locale și microlocale.
Activități vizate:
 Implementarea și promovarea ideii de produse tradiționale din județul Mureș
 Prezentarea și popularizarea principalelor rețete din zonele tradiționale ale
județului Mureș: Câmpia mureșeană, Valea Nirajului și Sovata, Valea Mureșului
Superior, Valea Gurghiului.
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 Promovarea evenimentelor culinare organizate în județul Mureș.
 Realizarea unui catalog al produselor tradiționale din Județul Mureș
Acțiunile implică prezența exclusivă a elevilor de liceu din clasele de specialitate de
la licee din Tîrgu Mureș.
Drept argument, se consideră faptul că Ziua gastronomiei și a vinurilor românești
poate fi unul din factori care să declanșeze pofta de cunoaștere, mândrie și progres,
pentru că după modelul altora - francezii, italienii, cehii, nemții, turcii și alte
popoare cu istorie care au facut din gastronomie vârf de lance pentru atragerea de
turiști și pentru export, putem să demarăm o linie importantă în acest sens și de aici,
din județul Mureș, pentru că multietnicul prezent este unul ofertant.
Organizator: Asociatia ”Educația pentru Europa”
Perioada: octombrie 2019
Locație: Târgu Mureș
50. Festivalul cultural sportiv MEDIFUN
Eveniment cu tradiție în sfera mureșeană, reunește anual la Târgu Mureș mii de
studenți din toate centrele universitare ale tării, timp de 5 zile. În cadrul acestui
festival sunt desfășurate o serie de activități sportive, culturale – conferințe,
concerte, petreceri în aer liber, dar și parada echipelor participante. Și anul 2019
presupune un plus de valoare al serbării României prin dansuri tradiționale, scenete
din istoria României, parade și acte caritabile. Probele sportive acoperă o gamă largă
– buble footbal, escaperoom, paintball, footbal masculin și feminin,
baschet, volei, tenis de câmp, tenis de masă, atletism, biliard, ciclism, dartz, wist,
jocuri pe calculator.
Locație: UMF, Căminele studențești, Teatrul de Vară
Organizator: Liga Studenților Târgu Mureș
Perioadă: 2-6 octombrie 2019
51. Zilele Bernády
Un eveniment devenit tradiție, în ideea omagierii personalităţii primarului
târgumureşean, în anul 2019, Fundaţia Culturală “Dr. Bernády György” realizează în
anul 2019, o serie de evenimente comemorative – depuneri de coroane, un spectacol
cultural care implică şi un concurs pentru tineri elevi din clasele V-VIII, respectiv IXXII, clase cu predare în limba maghiară dar și în limba română, decernarea Plachetei
Bernády – distincție care se acordă în fiecare an unui cetăţean al oraşului, care a
contribuit în mare măsură, în diferite domenii, la dezvoltarea economică, culturală,
spirituală a comunităţii.
Organizator: Fundaţia Culturală ”Dr. Bernády György”
Locaţie: Tîrgu Mureş
Data: 23-26 octombrie 2019
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52. Concertul simfonic al orchestrei medicilor din București
Orchestra medicilor din București a fost fondată în 1954, dirijată de Bogdan Moroianu,
medic, compozitor și dirijor. Orchestra medicilor este sub înalt patronajul Filarmonicii
George Enescu din București și prezintă numeroase spectacole, conferințe dedicate
instruirii estetice și muzicale a studenților mediciniști. Toate acestea au fost parcurse
în ordinea istorică a marilor curente estetice și perioadele istorice de la preclasici
până la modernism, concerte live, istoria artelor, literaturii, picturii sculpturii și
arhitecturii susținute de personalități ale artei, științei și culturii românești.
Organizator: Fundația Medicina și Muzica, București
Perioada: octombrie 2019
Locație: Tîrgu-Mureș
53. 100 de ani de la înființarea Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian”
Luna octombrie a fiecărui an este un prilej de sărbătoare pentru Colegiul Național
„Alexandru Papiu Ilarian” din Tîrgu Mureș. Este momentul aniversării patronului
spiritual, marele pașoptist, jurist, istoric, lingvist și ministru român din Transilvania.
Periplul evolutiv al instituției a debutat în data de 5 octombrie 1919, când și-a
deschis porțile Liceul „Alexandru Papiu Ilarian”, prima instituţie de învăţământ liceal
de pe valea superioară a Mureşului. Pentru a celebra acest început privilegiat, luna
octombrie o dedicăm unor activități specifice organizate la nivelul fiecărei arii
curriculare, plasate sub numele generic de „Zilele Colegiului”. Aceste activități
vizează
manifestări științifice, culturale și sportive, care antrenează cadrele
didactice și elevii, generând provocarea unui demers educativ inovativ, inter și
transdisciplinar cu scopul extinderii orizontului cognitiv și pregătirii pentru viața
socială.
În anul 2019 ne dorim ca aceste manifestări să aibă un caracter aparte, deoarece
școala împlinește 100 de ani de la înființare. În perioada premergătoare „Zilelor
Colegiului” urmărim publicarea și promovarea unui anuar al Colegiului, care va
include toți elevii absolvenți, precum și profesorii acestora, așadar un istoric al
urmelor umane ce oferă puls viu școlii. Totodată, se realizează demersurile pentru
completarea statuii patronului spiritual al școlii, aflată pe esplanada din fața clădirii,
cu basoreliefurile originale. De asemenea, se urmărește identificarea
unei soluții pentru iluminarea școlii în cadru nocturn, sursă care să evidențieze sediul
acestui topos educațional și cultural, simbol al valorii pe portativul acestui secol de
existență. Se va organiza o întâlnire la nivel național, a Alianței Colegiilor Centenare
împreună cu reprezentanții Academiei Române și a Casei Regale a României, dar și să
se găzduiască Seminarul național ”Ziua Dascălului Ardelean”, organizat de Forumul
Democrat German. Astfel se propune organizarea unui moment aniversar inedit, la
care sunt invitați profesorii pensionari, foștii elevi, personalități marcante ce au
contribuit decisiv la dezvoltarea orașului și a țarii.
Organizator: Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”
Perioada: octombrie 2019
Locație: Tîrgu-Mureș
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54. Spectacol de teatru coregrafic ”Pete albe”
Asociaţia de dans „Bekecs” înfiinţată în anul 2009 sprijină activitatea ansamblului de
dans Bekecs din Miercurea Nirajului şi reprezintă valorice folclorice din microregiunea
Valea Nirajului de aproape 20 de ani, fiind primul ansamblu major maghiar de
amatori înfiinţat în judeţul Mureş. Scopul asociaţiei constă în sprijinirea activităţilor
privind conservarea şi păstrarea tradiţiilor şi a valorilor populare, în special
promovarea dansului popular tradiţional, în contextul integrării acestor valori în
moştenirea culturală europeană.
Pentru anul 2019, asociaţia şi-a propus, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş, un
spectacol inedit de teatru coregrafic cu titlul de „Pete albe”.
Organizator: Asociația de dans ”Bekecs”
Perioada: octombrie – decembrie 2019
Locație: Tîrgu-Mureș
55. Festivalul internațional de dansuri populare”Bekecsalja”
Particularitatea festivalului constă în promovarea artei spectacolului folcloric, a
moştenirii culturale locale şi internaţionale, creştea calităţii serviciilor publice în
domeniul cultural şi social. Festivalului folcloric se bucură de un mare succes prin
participarea unor ansambluri de dans popular de copii/tineri din ţinutul Văii Nirajului,
al Târnavelor şi din oraşul Mezobereny din Ungaria – oraş înfrăţit cu oraşul Sovata,
precum şi dansatori tradiţionali mai în vârstă care au participat la spectacolul
desfăşurat în cadrul festivalului, ansambluri care vor fi invitate şi la cea de a treia
ediţie a festivalului din acest an. Datorită impactului pozitiv de care s-au bucurat
primele două ediții ale festivalului, comunitatea se exprimă în favoarea realizării unor
astfel de evenimente.
Evenimentul din acest an va cuprinde o paradă a porturilor populare, întâmpinarea
celor peste 250 de copii/tineri invitaţi să participe la evenimentul în cadrul căruia
vor prezenta câte o coregrafie din repertoriul de dans popular specific ţinutului din
care provin. După fiecare coregrafie prezentată, copiii/tinerii vor fi evaluaţi şi
apreciaţi de o comisie de specialitate alcătuită dintr-un etnograf, instructor de dans
popular, muzician. Finalul evenimentului se va bucura de un concert de muzică
populară.
Organizator: Asociația ”Educatio S.I.L”
Perioada: 5 octombrie-30 noiembrie 2019
Locație: Tîrgu-Mureș
56. Freedom Blues Festival
Organizatorii îşi propun promovarea genului Blues, un gen muzical care atrage un
public tot mai numeros în ultima perioadă, pe o scenă a genului puţin reprezentată.
Cu o prezentare înaltă a actului artistic, beneficiind de o mediatizare de amploare la
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nivel naţional şi internaţional, festivalul presupune patru concerte desfăşurată într-o
atmosferă specifică, un workshop cu tematică: instrument musical – muzicuţa, şi Jamsession-ul final cu întâlnirea artiştilor invitaţi din festival.
Organizator: Asociaţia Culturală "Partitura"
Perioada: 8-9 noiembrie 2019
Locație: Tîrgu-Mureș
57. Festivalul Internațional de Film de Scurt-Metraj ALTER-NATIVE
Ajuns la cea de-a XXVII-a ediţie, acest festival se defineşte ca fiind cel mai vechi şi
cel mai mare eveniment de acest gen din ţară. Scopul manifestării constă în
realizarea unei confruntări amicale, generatoare de valori cu prilejul căreia regizorii
din România şi din cele peste 60 de ţări participante îşi măsoară talentul într-o
competiţie internaţională care include proiecţii de filme şi manifestări adiacente:
concerte, recitaluri, expoziţii de artă plastică şi spectacole multimedia. În sprijinul
evenimentului menționat se solicită și utilizarea gratuită a sălilor Palatului Culturii.
Un reper însușit al iubitorilor de film, apreciat ca element de patrimoniu
architectural, Palatul Culturii din Tîrgu-Mureş, găzduiește adăugând un plus de
valoare și seriozitate acestui eveniment internaţional, contribuindu-se astfel la
promovarea patrimoniului cultural şi a potenţialului turistic oferit de judeţul Mureş.
Organizator: Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar
Perioada: 6-10 noiembrie 2019
Locație: Tîrgu-Mureș
58. Concursul ”Cultura et Historia Nostra”
Acţiunea propusă reprezintă o dezvoltare a concursurilor cu tematică istorico-literară
în ceea ce priveşte moştenirea culturală locală din anii precedenţi. Concursul este
adresat tuturor elevilor din clasele V-XII şi profesorilor care studiază/ predau
disciplina ”Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare din România”. Acesta se va
desfăşura în trei etape: I. Faza pe şcoală (echipe de câte trei elevi), II. Faza
judeţeană, III. Cele mai bune 10 echipe se vor întrece la Tîrgu Mureş. Obiectivele
acestui concurs sunt: cunoaşterea amănunţită a trecutului istoric şi a moştenirii
culturale, conştientizarea apartenenţei la un spaţiu istoric şi de cultură prin
cunoaşterea istoriei comunităţii din care fac parte, încadrarea minorităţii maghiare în
istoria României, reliefarea aportului maghiarilor din România la cultura naţională
maghiară şi abordarea istoriei dintr-o perspectivă interetnică, interculturală.
Organizator: Asociația ”Erdélyi Rákóczi Szövetségek Szervezete”
Locaţie: Tîrgu Mureş
Data: 20-25 noiembrie 2019
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59. Festivalul pentru copii - Zile de Aventură în Castelul Fermecat
În anul 2019, se va organiza cea de a IV-a ediție a festivalului multicultural, interactiv
pentru copii, la care se estimează o participare de peste 1000 de copii și 100 de
voluntari care s-au implicat și în edițiile trecute, reușind împreună ridicarea calității
evenimentului menționat. Beneficiarii proiectului se împart pe două categorii de
vârstă – 16-25 ani, respectiv 7-12 ani, de etnii diferite. Scopul acțiunii constă în
stimularea învățării și percepției, precum și oferirea de informații despre spectrul
stelar și planete, care implică o serie de activități interactive care le stimulează
spiritul de echipă, tolerarea și învățarea prin joc.
Organizator: Asociația ”Creactivity”
Locaţie: Tîrgu-Mureş
Data: 9-10 noiembrie 2019
60. Expo Agricola Acățari
Asociaţia Prosperitate Rază de Soare din Roteni – Acăţari intenţionează organizării
celei de a IV-a ediţii a Expo Agricola Acăţari care se doreşte a fi unul de referinţă
pentru agricultura judeţului Mureş. Evenimentul vine în întâmpinarea nevoilor
fermierilor şi producătorilor agricoli, a procesatorilor produselor agroalimentare, a
tuturor celor care au ocupaţie profesională în sectorul agricol, oferind în acest sens
un punct de întâlnire în localitate pentru fermierii din judeţ, regiune şi din ţară.
Se doreşte, ca prin organizarea unui astfel de eveniment să se ofere producătorilor
autohtoni, dar nu numai, o locaţie cât mai potrivită pentru a-şi prezenta şi în acelaşi
timp de a-şi vinde produsele, iar furnizorilor de echipamente şi maşini agricole, un
punct de prezentare şi valorificare. Totodată, și crescătorii de animale care vor avea
ocazia de a prezenta rase de animale specifice zonei din care provin.
Manifestarea va avea loc în cadrul Centrului de Sport şi Agrement din Acăţari.
Organizator: Asociația ”Prosperitate - Rază de Soare”
Locaţie: Acățari
Data: octombrie 2019
61. Concursul de dans ”Cupa Mirona”
Evenimentul sportiv este organizat la Reghin, ediţia a XII-a, de către Clubul Sportiv
„Dansul Viorilor” sub egida Federaţiei Române de Dans Sportiv, ca o recunoaştere a
rezultatelor deosebite obţinute la nivel naţional şi internaţional, Reghinul a devenit
capitala dansului sportiv - Centrul Naţional de Excelenţă în dansul sportiv, care a
oferit primii campioni mondiali ai României la categoria “Adulţi”, şi alte trei titluri de
campioni mondiali la categoriile „Tineret” şi „sub 21 ani”, Latino.
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La evenimentul sportiv din anul 2019, vor participa peste 800 de dansatori,
reprezentanţi ai dansului sportiv românesc din întreaga ţară - Târgu Mureş,
Bucureşti,Timişoara, Cluj, Iaşi, Braşov, Oradea, Reşiţa, Piatra Neamţ, Sibiu, Satu
Mare, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Teiuşi, Turda, Baia-Sprie, Dej, Sighetu-Marmaţiei
etc. Aceştia vor evolua în competiţii pe toate categoriile de vârstă, în două săli de
concurs, în paralel, arbitraţi de arbitri legitimaţi ai Federaţiei Române de Dans
Sportiv, de la cluburi din centrele de dans sportiv din ţară.
Organizator: Clubul Sportiv “Dansul Viorilor”
Locaţie: Reghin
Data: 16-17 noiembrie 2019
62. Târgul Internaţional de Carte
Ajuns la cea de-a XXV-a ediţie, Târgul Internaţional de Carte va beneficia şi în acest
an de participarea a cel puţin 50 de edituri și firme comerciante din România,
Ungaria, Slovacia, Serbia, Anglia. Organizatorii estimează o medie de 8000 de
vizitatori şi aproximativ 10.000 de titluri expuse, rIdicând calitatea cărților oferite.
Evenimentul se bucură de un interes deosebit din partea editurilor din ţară şi din
străinătate, având, în proiectul de program, serate literare, prezentări de carte,
întâlniri cu scriitori, dedicaţii, expoziţie a apariţiilor editoriale din ultimul an,
alegerea celei mai frumoase publicaţii a târgului, spectacole de teatru, concursuri de
literatură, ateliere educative pentru copii, proiecţii de filme pentru copii, work-shopuri, program pentru tineri ”Book vs. Facebook” început anul trecut, dar și un concurs
de literatură cu premii în cărți pentru toate categoriile de vârstă.
Organizator: Asociaţia Breasla Cărţii Maghiare din România
Asociaţia Centrul Cultural din Tîrgu Mureş
Locaţie: Teatrul Naţional, Tîrgu Mureş
Data: 14-17 noiembrie 2019
63. Zilele Jocurilor/ Tarsasjateknapok
Evenimentul ”Zilele Jocurilor” este un proiect inițiat de un grup de tineri împătimiți
ai jocurilor societății actuale care și-au dorit să schimbe percepția tinerilor și a
familiilor în ceea ce privește jocurile de societate și cele fizice. Prin aceste tipuri de
manifestări se oferă publicului noi posibilități de interacțiune cu acestea. Prin
concursuri, promoții și prezentări ale celor mai noi jocuri de pe piață, se crează o
deschidere în percepția tinerilor, atât din mediul liceal cât și din mediul studențesc,
fiind invitați toți membrii familiei tradiționale. În cadrul tîrgului va fi amenajată o
zonă specială în care designerii amatori de jocuri își vor putea prezenta și testa
prototipurile.
Organizator: Asociația ”Zilele Jocurilor”
Perioada: noiembrie 2019
Locație: Teatrul Național din Tîrgu-Mureș
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64. Balul Diasporei Sighișorene
Ziua de 15 noiembrie este declarată drept Ziua Diasporei Maghiare, această dată a
fost aleasă deoarece reprezintă aniversarea naşterii, dar şi comemorarea morţii lui
Gabriel Bethlen (1580-1629), principe al Transilvaniei.
Cum în Sighișoara și împrejurimi ponderea populației de etnie maghiară este sub
pragul de 20%, din punct de vedere etnic se consideră că zona face parte din diaspora
internă a populației maghiare.
Din acest motiv, anul acesta, cu ocazia zilei diasporei maghiare, în data de
16.11.2019 asociația dorește să organizeze, un eveniment cultural de exceptie pentru
comunitatea noastră. Scopul este acela de a marca importanța zilei respective, să se
aducă în centrul atenției comunitatea ca și parte componentă a națiunii maghiare.
Evenimentul se desfășoară într-un climat solemn, dar și care să aducă mai aproape
membrii comunității, în cadrul unui Bal al diasporei sighișorene, menit să contribuie
la consolidarea legăturilor dintre membrii comunităţii, la păstrarea identității, a
culturii și a limbii materne.
La acest eveniment vor participa oameni de cultură, reprezentanți ai comunităților
maghiare, reprezentanți al orașului Kiskunfélegyháza (oraș înfrațit cu Sighișoara), a
școlilor cu care există legături de parteneriat sau de colaborare.
Se estimează (având la bază datele de la balul organizat anul trecut) că numărul
participanților la eveniment va depăși 800 de persoane din zona Sighişoara (Albeşti,
Boiu, Vânători, Mureni, Nadeş, Pipea, Dumbrăveni etc.)
Organizator: Fundația Cultural Științifică ”Gaudeamus” Sighișoara
Perioada: 16 noiembrie 2019
Locație: Sighișoara
65. Balul Palatului
Avem un crez, și vom respecta cu strictețe principiile care ne-au călăuzit în
organizarea evenimentului, încă de la început. O îmbinare armonioasă între dans,
muzică, arhitectură și caritate. Ediția din 2019 vine să răsplăteascăeforturile
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, care, în cei aproape 70 de ani de la înființare, a
reușit să ofere publicului meloman spectacole de calitate, așezând orașul într-un
cadru select în rândul comunităților din România. Donația noastră va îmbogăți
patrimoniul tehnic la acestei instituții de prestigiu.
Balul Palatului va respecta, așa după cum a făcut-o și până acum, programul unor
manifestări artistice de anvergură din țări cu tradiție și va cuprinde suite de dansuri
prezentate de cupluri de debutanți, adulți și copii. Vor fi interpretate celebrele
dansuri vals vienez, vals lent, polka, cadril. În cadrul programului își fac loc nume
importante ale muzicii clasice românești, dar și demonstrații ale unor renumiți
dansatori sportivi profesioniști din județul Mureș. Coregrafii programului sunt
binecunoscuții instructori de dans Katalin și Marton Janos Somodi, de la Clubul Sportiv
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Dance Art. Balul Palatului oferă posibilitatea celor prezenți să urmeze tradiționalul
îndemn Alles Walzer, în superba sală a Palatului Culturii.
Având în vedere faptul că, deja, după primele două ediții, Balul Palatului nu mai este
doar un eveniment al orașului Tîrgu Mureș, ci a depășit chiar granițele județului, atât
prin prisma artișilor care evoluează pe scenă.
Organizator: Asociația pentru Progres, Dezvoltare și Comerț ”Mercur”
Perioada: 20 noiembrie 2019
Locație: Târgu Mureș
66. Festivalul - concurs internațional
”Petre Săbădeanu”

de interpretare a cântecului popular

Festivalul Concurs se află la prima ediţie şi are ca scop conservarea, valorificarea şi
promovarea patrimoniului cultural imaterial , prin recuperarea folclorului
autentic,educarea tinerilor spre păstrarea în memoria colectivă a cântecului popular
interpretat de artişti de excepţie, aşa cum a fost Petre Săbădeanu.
Concursul oferă tinerilor interpreţi de muzică populară şansa de exprimare artistică în
datele unui eveniment singular, organizat în această zonă a ţării, cu promovarea
repertoriului muzical din zona Mureşului.
Festivalul va cuprinde şi recitaluri ale unor artişti consacraţi.
Organizator: Fundația „ Șopterean”
Locaţie: Palatul Culturii Tîrgu Mureş
Data: noiembrie 2019
67. Program educațional - Educație pentru siguranță 2019
Programul presupune intervenții în vederea reducerii criminalității și a accidentelor
de circulație în rândul tinerilor cu vârstele între 11-18 ani din județul Mureș prin
organizarea unor campanii și activități de conștientizare și introducerea în clasele VVII ale gimnaziilor a unei curriculum la decizia școlii cu tema Educație pentru
siguranță.
Obiectivele proiectului:
Educație
 Adaptarea programului Educație pentru siguranță aprobată pentru clasele a IX-a
pentru clasele mai mici (V-VII) - realizarea unui manual pentru profesori
 Pregătirea cadrelor didactice pentru a susține acest curs în școli – minim 60 de
cadre din 34 de instituții
 Program de educație în școli pentru elevii claselor a V-VIII – participarea a 2500 de
elevi din clasele a VII în anul școlar 2019-2020 la orele de Educație pentru siguranță
Campanii de prevenire și de conștientizare
Bicicliști (Fundația Comunitară Mureș)
 campanie de conștientizare pentru bicicliști prin organizarea mai multor
evenimente
 Critical Mass - 2 evenimente - 400-700 de participanți / eveniment
 Pedalează pentru un scop bun - 2 eveniment - 150-200 participanți/eveniment
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 Creactivitate în trafic - 2 evenimente - 200-300 copii/eveniment
 SkirtBike - 1 eveniment - nr. participanți - cca 200-300 de persoane
 Breakfast4Bikers - 1 eveniment (5 zile) - 250-300 de persoane
 campanie de conștientizare pentru o mobilitate urbană sustenabilă prin
activitatea OSKAR Șarpele Hoinar - pentru clasele 0-IV din municipiul Tîrgu Mureș - 10
școli - 2000 de copii participanți și 4000-8000 de adulți implicați (părinți, bunici)
 campanii de conștientizare pentru șoferi
 purtarea centurii de siguranță (simulatorul Crash - Rotaract)
Violența în familie (Salvați Copii - Filiala Mureș)
 Programul - Drepturile copilului
 Programul Alegeri Sănătoase
 Campanie Săptămâna Drepturilor Copilului – 1-5 iunie cu scopul combaterii
violenței asupra copilului
 Campanie derulată în școli privind siguranța copiilor în mediul online cu ocazia
Zilei
 Internaționale a Siguranței pe Internet- 6 februarie
 Campanie de prevenire a fugii de acasă organizată în preajma zilei de 25 mai- Ziua
internațională a copilului dispărut, exploatat sexual.
 Proiect derulat pe parcursul anului de combatere a bullying-ului și cyberbullyingului
 Săptămâna prevenirii criminalității ca partener al IPJ Mureș
 Proiectul Învăț să fiu în sigutranță la Școala Gimnazială Dacia în parteneriat cu IPJ
Mureș- inițiatorul proiectului.
 Proiectul Tineri pentru Tineri, inițiat de IPJ Mureș derulat în parteneriat cu Salvați
Copiii iliala Mureș, Universitatea Dimitrie Cantemir , IEESR
Campanii antidrog
Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională
al copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de
înţeles. Copii vor învăţa prin joc şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete,
etc.) care sunt comportamentele care îi ajută să se dezvolte sănătos şi cum să se
ferească de comportamentele periculoase.
Organizator: Fundația Comunitară Mureș
Locaţie: Târgu Mureş
Data: 2019
68. Concurs național de dans sportiv ”Cupa Dance Art”
ACS Dance Art Târgu Mureș ocupă un loc fruntaș în dansul sportiv mureșean și național
prin sportivi de mare performanță, care în timp au cucerit peste 50 de medalii la
campionatele naționale din care 32 titluri de campioni naționali, dar au adus
județului Mureș și 3 titluri de Campioni Mondiali: Tineret (16-18 ani) Latino 2012
Bejing, China; Under 21 ani Latino 2013 Platja DAro, Spania; Under 21 ani Latino 2014
Calvia, Spania. Acest eveniment va contribui la promovarea dansului sportiv de cel
mai înalt nivel, dat va constitui și un prerogativ al cunoașterii valorilor locale.
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Competiția va fi arbitrată de un număr de 20 de arbitrii din diferite orașe ale țării,
pentru a asigura obiectivitatea rezultatelor.
Organizator: Asociația ”Clubul Sportiv Dance Art Târgu Mures”
Locaţie: Târgu Mureş
Data:7 decembrie 2019

TURIST ÎN MUREŞ:
Având în vedere nevoia de evoluţie permanentă a unei societăți, se consideră că
stimularea turismului mureşean constituie o semnificativă posibilitate de dezvoltare.
Astfel, organizarea de acţiuni culturale - unele devenite tradiţionale, altele care
oferă un real potenţial stimulativ, reprezintă un mijloc concret în dezvoltarea
turismului cultural şi rural, parte din ceea ce reprezintă activitatea turistică propriuzisă, cu derulare de programe recreative și suport pentru dezvoltarea activităţilor
economice. Considerăm că dezvoltarea turismului rural poate produce schimbări
importante în viaţa satelor. Judeţul Mureş dispune de o oferta turistică deosebită, iar
zonele de interes – Valea Mureşului, Valea Gurghiului, Valea Nirajului, Valea
Târnavelor, Microregiunea Bălăuşeri – Sovata, pot deveni repere clare de interes
turistic la nivel național și internațional, în condițiile în care, prisma
multiculturalităţii, valorificarea resurselor proprii specifice (balneare, naturale,
vitipomicole, cinegetice, gastronomice, artizanale, etnografice si folclorice),
completează posibilitatea dezvoltării prin evidențierea agroturismului şi amenajărilor
pentru sport sau chiar a echitaţiei, pentru că astfel de obiective diferit exploatate
pot constitui suporţi pentru dezvoltare şi ridicarea nivelului de trai.
Ţinând cont de succesul festivalurilor Văii Mureşului, Văii Gurghiului, Văii Nirajului, la
care au participat peste 15.000 de persoane/ediţie, dar și de Festivalul “Târgul
Fetelor”, evenimentele de pe Tîrnava Mică, Tîrnave sau Câmpia Mureşeană, la care se
adaugă evenimente vizibile, complexe, generatoare de evoluție culturală - Festival
”AWAKE”, ”VIBE”, ”VIRGINIA ZEANI”, Consiliul Județean Mureș își propune să marcheze
și mai pregnant prezența județul Mureș în circuitul festivalier, prin organizarea de
evenimente de talie internațională, care pot forma cadrul proiectului de interes public
judeţean “Turist în Mureş”, dedicat deopotrivă mureşenilor dar şi potenţialilor
vizitatori ai judeţului din toate zonele țării, dar şi din străinătate.
Organizarea acestor festivaluri fiind cadrul de realizare, cu resursele tehnice proprii
ale Consiliului Judeţean Mureş, a unor materiale text, foto şi video, se vor constitui
într-o bază de date şi o platformă on-line (pe site-ul www.cjmures.ro) de promovare
turistică a zonelor unde sunt organizate aceste evenimente.
Prin oferta propusă de iniţiatorii manifestărilor, vor fi organizate o serie de activităţi
care includ expoziţii de artă meşteşugărească, spectacole de muzică tradiţională şi
dans, piese de teatru, precum şi seminarii dedicate dezvoltării rurale, bazată pe valori
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locale. Organizatorii au ca obiectiv principal conservarea patrimoniului cultural
imaterial şi material, ca mijloc de consolidare a legăturilor cu lumea satului.
Aceste evenimente reprezintă piloni de prezentare, la scară largă, a tradiţiilor
româneşti, maghiare şi săseşti din aproape toate zonele judeţului. Aceste evenimente
sunt în fapt, mijloace incontestabile de promovare a potenţialului turistic al judeţului
Mureş, prin care intenţionăm atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori,
reprezentând şi pentru fiecare mureşean o deschidere culturală.
1. Festivalul ”Târgul fetelor” – obiceiuri pe Valea Gurghiului
Organizator: Asociaţia Comunității Văii Gurghiului
Locaţie: Platoul de lângă Pădurea Mociar, Gurghiu
Data: iunie/iulie 2019
2. Festivalul Universității de Vară ”VIBE” din Târgu Mureș
Organizator: Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 4-7 iulie 2019
3. Festivalul Văii Mureşului
Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Mureşului”
Locaţie: Platoul ”La Alei”, com. Răstoliţa
Data: iulie – august 2019
4. Festivalul de pe Câmpie
Organizator: Asociația Culturală ”Casa Rusu - Câmpia Transilvaniei”
Locaţie:
Data: 5-7 iulie 2019
5. Festivalul Văii Nirajului – Zilele Patrimoniului Cultural
Organizator: Asociaţia Microregiunea ”Valea Nirajului”
Locaţie: Miercurea Nirajului
Data: 1-5 august 2019
6. Festivalul Văii Gurghiului,
Organizator: Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului
Locaţie: Platoul ”La Fâncel”, com. Ibăneşti
Data: august 2019
7. Festivalul de muzică şi arte AWAKE
Festivalul de muzică şi arte AWAKE este organizat de compania EMAGIC LIVE SRL în
colaborare cu Asociaţia CULTURAFT, asociaţia asumându-şi finanţarea, gestionarea şi
implementarea proiectului multi-cultural ce implică artiştii din spațiul European, și nu
numai, în cadrul festivalului AWAKE.
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Pentru că judeţul Mureş are o lungă tradiţie în găzduirea evenimentelor muzicale de
anvergură, iar ultima experiență de gen a acoperit o parte din golul creat în peisajul
cultural, și resimţit în special de tinerii care s-au îndreptat către evenimente din
afara judeţului sau chiar din afara ţării, Festivalul AWAKE reușește să lase amprenta
clară a calității unui nou eveniment muzical de anvergura în zona. PLATFORMA
ARTDOOR, va fi din nou organizata cu sprijinul UAP (Uniunea Artitilor Plastici) si OAR (Ordinul
Arhitectilor din Mures). El va include un concurs international de proiecte de opere de arta de
tipul "big art installations" (similar cu concursul organizat si in cadrul festivalului Sziget), care va
genera un numar de maxim 8 obiecte de arta de mari dimensiuni ce vor fi asamblate in cadrul
taberei de creatie ce va precede inceperea festivalului, urmand a fi instalate sub forma unei
expozitii in aer liber, avand vernisajul chiar pe 15 august, data deschiderii festivalului. Curatorul
concursului si al taberei de creatie va fi Attila Kim, arhitect si designer din Tirgu Mures, renumit
pe plan international, actualmente fiind comisarul Romaniei la Bienala de Arhitectura de la
Venetia. Juriul concursului ii va include pe artistul de renume international Mircea Cantor si pe
doamna Angela Kovacs, presedintele OAR Mures. Vor fi invitati sa participe la concurs artisti din
Romania, Ungaria si celelalte tari ale Uniunii Europene. Dupa expunerea operelor in aer liber, in
cadrul festivalului, ele vor putea fi expuse in continuare in locatii importante din punct de
vedere cultural si turistic din zona, locatii ce vor fi agreate cu Consiliul Judetean Mures, in
consultare cu OAR Mures. Ne dorim ca acest concurs sa devina o traditie anuala a festivalului si
a judetului Mures, urmand ca in cativa ani sa genereze un numar important de opere de arta
care sa contribuie semnificativ la impulsionareasi dezvoltarea turismului in zona.
PROIECTUL DE MUZICA va include contractarea
si organizarea concertelor cu artiti
romani, maghiari si internationali ce vor urca pe scenele festivalului AWAKE si vor sustine
concerte din diverse genuri muzicale. In 2019 AWAKE isi propune sa atraga nume muzicale si
mai sonore pe scenele sale principale, unde trupele si cantaretii vor evolua intre orele 18:0004:00 pe parcursul celor patru zile ale evenimentului. In acest sens, bugetul dedicat artiștilor
muzicali va creste cu 50% față de edițiile precendente, iar programul scenei principale (main
stage) se va prelungi până dimineață .
TEMA FESTIVALULUI - AWAKE este singurul festival din Romania cu o tema, asa cum procedeaza
in ultimii ani prestigioasele festivaluri de tip "boutique" din Europa, precum "Bestival", "The
Secret Garden Party" etc. Tema editiei din 2019 se va intitula "BOHEMIAN BLAST", o tema
inspirata din culturile si subculturile momentului, care va scoate in evidenta spiritul si ADN-ul
boem al celui mai artistic festival din Romania. Pornind de la aceasta tema vom recrea pe
domeniul Teleki din Gorneti activitati si zone specifice inspirate de tema, de la “teatru in aer
liber’’, "biblioteca In aer liber" pana la "bazarul designerilor".
Organizator: Asociaţia “Culturaft”
Locaţie: Gorneşti
Data: 15-18 august 2019
8. Festivalul Văii Târnavei Mici 2019: Patrimoniu Cultural Imaterial-Turism şi
Dezvoltare Durabilă
Organizator: Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata
Locaţie: Sângeorgiu de Pădure, Castelul Rhédey
Data: 20-22 septembrie 2019
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9. Festivalul Târnavelor
Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Târnavelor”
Locaţie: Târnăveni
Data: octombrie 2019
B. ACTIVITĂŢI PROPRII ALE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
Aceste activităţi sunt iniţiate de autoritatea publică judeţeană, în considerarea
competenţelor sale şi în condiţiile legii, în vederea asigurării cadrului necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind cultura.
În acest context, dată fiind diversitatea modalităţilor în care se poate asigura accesul
la cultură, activităţile preconizate a fi organizate şi desfăşurate de Consiliul Judeţean
Mureş vor beneficia de sprijinul Muzeului Judeţean Mureş, Bibliotecii Judeţene Mureş,
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Ariel” şi
Ansamblului Artistic Profesionist “Mureşul”, după caz.
1. Ziua Porţilor Deschise la Palatul Administrativ – este un eveniment de
promovare a activităţii Consiliului Judeţean Mureș. Data de 16 mai a fost aleasă
deoarece în anul 1905 consiliul local de la acea vreme aproba proiectul de hotărâre
prin care se dădea girul construirii Palatului Administrativ din Târgu Mureș, una dintre
clădirile emblematice ale orașului Târgu Mureș și a județului Mureș. Cu prilejul
acestui eveniment cetățenii au posibilitatea să viziteze Palatul Administrativ și Turnul
cu Ceas primind informații legate de construirea și istoricul clădirii. De asemenea,
oferim vizitatorilor o scurtă prezentare despre rolul și locul Consiliului Județean și a
Instituției Prefectului în administrația publică locală. Ghidajul pentru vizitarea
edificiului va fi efectuat în limbile română și maghiară, cei interesați fiind rugați să se
înscrie în prealabil pentru vizitele ghidate.
Locație:Târgu Mureș, Palatul Administrativ
Data:16 mai 2019
2. Concurs fotografic ”Sharing Heritage”
Consiliul Județean Mureș cu sprijinul Muzeului Județean Mureș și al Asociației ”Visit
Mures” va organiza în anul 2019 ediția a II-a a concursul fotografic „Sharing Heritage”
care se adresează tuturor pasionaților de fotografie, indiferent de vârstă, și are drept
scop sensibilizarea cetăţenilor cu privire la cunoaşterea şi respectarea patrimoniului
lor cultural, precum și promovarea patrimoniului cultural material și imaterial al
județului Mureș.
Tema generală a concursului este ”Patrimoniul cultural al județului Mureș” iar acesta
se va desfășura pe două secțiuni: ”Selfie cu un monument” și ”Patrimoniul cultural
material și imaterial al județului Mureș”. În cadrul fiecărei secțiuni, juriul de
specialitate va selecta 30 de fotografii care vor fi apoi expuse publicului la Palatul
Culturii din Târgu Mureș. Vernisajul expoziției va avea loc la mijlocul lunii septembrie
cu ocazia Zilei Europene a Patrimoniului Cultural. Deschiderea expoziției va fi
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completată cu un program cultural având ca subiect patrimoniul cultural al județului
Mureș.
Locație: județul Mureș
Data: perioada mai-septembrie 2019
3. Campanie de conştientizare cu privire la regulile aplicabile în situri Natura 2000
În judeţul Mureş există un număr mare (43 ca număr) de arii naturale protejate, din
toate categoriile, pornind de la rezervaţiile naturale mai mici din județ, până la
Parcul Naţional Călimani. O parte însemnată a acestora o reprezintă reţeaua Natura
2000, o reţea europeană de arii naturale protejate, desemnate de România în
conformitate cu prevederile Directivei Păsări (Council Directive 2009/147/EC) şi
Directivei Habitate (Council Directive 92/43/EEC) a Uniunii Europene. Siturile - Natura
2000 acoperă suprafeţe însemnate în judeţul Mureş (mai ales în zona văii Nirajului,
Târnavei Mici, Gurghiului şi Mureşului Superior), iar acestea au generat multe
conflicte/neînţelegeri între autorităţile de mediu, sectorul privat şi populaţie. Cauza
principală a acestor conflicte fiind lipsa de conştientizare a populaţiei şi a sectorului
privat cu privire la restricțiile şi posibilităţile ce derivă din statutul Natura 2000 a
unei zone. Consiliul Judeţean va organiza o campanie de conştientizare cu privire la
regulile aplicabile în siturile Natura 2000, cu intenţia de a clarifica o serie de
neînţelegeri în domeniu, având drept obiectiv promovarea investiţiilor cu impact
redus asupra mediului, respectiv identificarea posibilităţilor de reducere a impactului
acestora asupra biodiversităţii.
Locație: județul Mureș
Data: pe tot parcursul anului
4. Promovarea producătorilor și meșterilor din județul Mureș
Prin acest proiect propunem crearea unei baze de date a micilor producători locali și
a meșterilor din județul Mureș. Momentan nu există un catalog sau o bază de date
privind acești producători, meșteri, iar colectarea și publicarea acestor informații și a
datelor de contact ale acestor producători ar contribui la susținerea producătorilor
locali și la promovarea produselor locale, întărind astfel brandul județului Mureș.
Acest proiect ar avea un impact pozitiv și din punct de vedere turistic, deoarece
vizitatori interesați de meșteșugurile tradiționale și de produsele specifice mureșene
ar găsi mai ușor informațiile care îi interesează. În cadrul proiectului, se vor aduna
date privind producătorii locali, produsele tradiționale și artizanale, precum și
informații despre atelierele de meșteșuguri existente în arealul mureșean.
Informațiile vor fi publicate pe un site creat în acest scop și într-un catalog tipărit.
Dorim de asemenea realizarea a 3 filme scurte despre meșteșugurile tradiționale din
județul Mureș.
Locație: județul Mureș
Data: pe tot parcursul anului
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5. Realizarea unui album cu scopul de a prezenta patrimoniului cultural al
județului Mureș
Scopul proiectului este realizarea unui album cu prezentarea patrimoniului cultural al
județului Mureș, cu accent pe patrimoniul construit. Albumul va fi realizat în limbile
română, maghiară și engleză într-un număr de 2000 de exemplare în limba maghiară,
2000 de exemplare în limba română și 1000 de exemplare în limba engleză.
Considerăm că valorificarea patrimoniului construit prezintă un important element de
dezvoltare regională.
Cunoașterea și aprecierea patrimoniul cultural existent rezultă dintr-o conștientizare
a complexității, dar și a bazelor culturale care ne influențează identitatea și
sentimentul de apartenență. Cultura, deci și apartenența culturală este activă.
Așadar pentru menținerea tradițiilor și păstrarea valorilor culturale trebuie să existe
implicare activă, iar pentru implicare, aceste valori trebuie să fie cunoscute.
Grupul țintă, il reprezintă în egală măsură locuitorii județului Mureș și turiștii care vin
în județul nostru. Siturile de patrimoniu constituie o parte centrală în ofertele
turistice ale fiecărei țări care se bazează pe industria turismului. Albumul nostru va
contribui la atragerea turiștilor interesați în descoperirea și vizitarea clădirilor care
reprezintă patrimoniu cultural.
Locație: județul Mureș
Data: pe tot parcursul anului

C. ACTIVITĂŢI PRIVIND PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE CENTENARUL
MARII UNIRI ŞI AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
În 2019 se vor continua manifestările organizate în cinstea înfăptuirii Marii Uniri din
20 noiembrie 1918, când Consiliul Național Român Central anunță convocarea Marii
Adunări Naționale la Alba Iulia – cetatea istorică a neamului român, încununată deja
prin fapta lui Mihai Viteazul de la 1600 și a supliciului conducătorilor Revoluției de la
1784 în cetatea orașului. Având în vedere sărbătoarea istorică a României, Consiliul
Județean Mureș, sub egida „Programul Centenar” va promova și derula proiecte și
anul acesta în domeniile culturii, educaţiei și cercetării, şi nu numai, în vederea
aniversării Centenarului, pentru a ne putea exprima parcursul modern şi european al
țării noastre, acum la 101 de ani de la încheierea Primului Război Mondial și
înfăptuirea Marii Uniri. Proiectele pe care ni le asumăm la nivel judeţean și le
dedicăm Centenarului, sunt tocmai pentru a face legătura între sacrificiile din trecut
şi România timpurilor prezente şi viitoare, subliniind că, după încheierea Primul
Război Mondial, odată cu Unirea Transilvaniei cu Regatul României a apărut pentru
prima dată şi formula de "judeţul Mureş".
Activităţile programului menționat, se completează cu activităţile care se continuă și
în acest an, de către instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş.
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1. Ziua Națională a Iei Românești și Unirea
Asociația propune organizarea unui eveniment cultural-artistic, cu ocazia Zilei
Nationale a IEI ROMANESTI, prin care se urmărește aducerea pe aceeaşi scenă a
artiştilor din noua generaţie, într-un amplu spectacol de muzica populară românească
și de promovare a tradițiilor românești. Momentul muzical presupune și o prezentare
a impunătoarelor costume populare românești – iile, scoase din ”lăzile de zestre” ale
bătrânelor din satele noastre, pe lângă alte comori, şi prezentate ca adevărate
vedete ale portului femeiesc care au făcut carieră spectaculoasă în moda
internaţională. Cea mai importantă piesă a costumului tradiţional feminin din
România a fascinat deopotrivă pictori, fotografi, feţe regale şi designeri de renume
internaţional. Toţi aceştia s-au inspirat, au promovat şi s-au lăsat vrăjiţi de ie sau
„cămaşa cu altiţă” (chenar), aşa cum mai este ea cunoscută.
Organizator: Asociația Culturală ”Doruri Mureșene”
Perioada: 21 iunie 2019
Locație: Târgu Mureș
2. Ziua Imnului Național
Asociația intenţionează să organizeze în ziua de 29 iulie 2019, Ziua Imnului National,
evidențiată printr-un spectacolul tematic intitulat ,,Imnul National-Trecut si Prezent”
în care vor fi evocate și interpretate cele 6 Imnuri Naționale din Istoria Moderna a
României, de către artiști cunoscuți din județul Mureș.
Acest eveniment cultural ne oferă un bun prilej să înţelegem cât de important este să
fim uniţi în jurul valorilor noastre naţionale. Imnul naţional, «Deşteaptă-te, române»,
născut în Zilele Revoluţiei de la 1848 şi cântat în momente grele pentru naţiunea
noastră de către generaţiile care au făurit statul român, ne îndeamnă să înţelegem că
la temelia unui stat puternic stă întotdeauna un popor solidar şi responsabil şi că, fără
implicarea activă a tuturor cetăţenilor săi în viaţa societăţii, nu putem avea o ţară
stabilă, prosperă şi demnă - orice naţiune, orice stat se identifică fundamental în
câteva simboluri esenţiale, cum sunt drapelul, stema şi imnul.
Organizator: Asociația Culturală ”Doruri Mureșene”
Perioada: 26 iulie 2019
Locație: Târgu Mureș

3. La umbra nucului bătrân – romanța ultimilor 100 de ani”
Organizatorii propun un eveniment deosebit care să constituie un preambul pentru un
festival al romanței la noi în județ, festival care lipsește din aria manifestărilor
artistice de gen din județul Mureș. De asemenea spectacolul se vrea a fi o poveste a
romanței ultimilor 100 de ani și a muzicii culte de la începutul anilor 1900.
Evenimentul este la prima ediție și își propune promovarea acestiu gen muzical,
romanța, un gen muzical cult, de o sensibilitate aparte în rândul mureșenilor, a
tinerilor în special.
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Evenimentul implică participarea exclusivă a artiștilor profesioniști de gen din județul
nostru și din țară, și încurajează participarea activă a unui număr mare de tineri în
viața culturală a orașului.
Organizator: Asociația ”Centrul Multimedia Pro Art Maria”
Perioada: 17 octombrie
Locație: Târgu Mureș
4. Poveste de iarnă.1 Decembrie, la Palat
Anul 2019, primul an de marcaj al Centenarului Primului Război Mondial, și formarea
statului naţional unitar român în urma Marii Uniri din 1918, reprezintă pentru România,
integrarea asumată a unei identității prezente, știute din trecuturi îndepărtate dar
sfâșiată ca și bucățile țesute ale aceluiași ștergar.
Memoria acestei perioade şi experienţele istorice, au redat naţiunii noastre
posibilitatea activării valorilor din memoria trecutului colectiv, dar și identitatea
europeană care trebuie preluată și dezvoltată în viitor. Cu toții avem trecut, dar ce
facem cu viitorul? Prezentul ne reprezintă sau ne-am lăsat luați de tumultul vremii?
Aceste întrebări, susținute de elogiul adus unor momente de cotitură ale istoriei
poporului nostru, vor îmbrăca consistența unor prezentări, dezbateri, momente
artistice și activități inedite, evitând conformismul serbărilor uzitate.
Conţinutul proiectului ”Centenar 1918-2018 - prezent, trecut și viitor” are în vedere
marcarea celor 100 de ani de istorie și unire, sensibilizarea comunității cu privire la
menținerea dezideratului unității naționale în prezent și viitor.
Organizator: Asociația Culturală ”Grai Ardelean”
Perioada: 1 decembrie 2019
Locație: Târgu Mureș
III. PLANUL DE ACŢIUNE
Perioada de implementare a programului este aprilie - decembrie 2019, aceasta fiind
precedată de activităţile pregătitoare ale manifestărilor şi urmată de analiza
impactului şi a rezultatelor acestuia, după cum urmează:
Luna

Perioada

Activitatea

APRILIE

aprilie

Aprobarea programului

APRILIE–
DECEMBRIE

Toată perioada

Pregătirea activităţilor din program
Derularea activităţilor

DECEMBRIE

15-31

Pregătirea şi prezentarea raportului

Calendarul concret al activităţilor stabilite, conţinutul conceptual şi artistic al acestora
va fi cuprins într-un referat supus aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş.
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Metode de implementare:
Activităţile vor fi implementate prin resursele umane proprii ale aparatului de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiilor de cultură
subordonate, prin constituirea unei echipe care va avea atribuţii specifice.
Pe de altă parte, Consiliul Judeţean Mureş va contracta, în condiţiile stabilite de lege,
bunurile, serviciile sau lucrările necesare implementării activităţilor, pentru care nu
dispune de personal sau echipamente adecvate.
Motive pentru alegerea metodologiei propuse:
Prin metodologia propusă anterior, Consiliul Judeţean Mureş va realiza o economie
considerabilă de fonduri, maximizând experienţa angajaţilor instituţiei.
Proceduri de evaluare internă
La finalul activităţilor, se va întocmi un raport ce urmează să fie prezentat conducerii
Consiliului Judeţean Mureş, care va forma obiectul unei propuneri pentru eventuala
continuitate a acestora, precum şi sugestii pentru ediţiile viitoare.
IV. BUGETUL ACTIVITĂŢILOR
Bugetul activităţilor este prevăzut în anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de
aprobare a acestora şi se va asigura din bugetul autorităţii publice judeţene, de la
capitolul 870250 – Alte acțiuni economice, cu respectarea prevederilor legale.
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