Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. 116/26.09.2019

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate,
desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2019
82. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești - Bilanț și

Perspectivă
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș propune un parteneriat pentru
participarea unui număr de 80 de reprezentanți ai județului Mureș, fermieri,
producători agricoli, reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură și ai liceelor cu profil
agricol, la programele și manifestările organizate pentru promovarea produselor
agroalimentare românești, la ROMEXPO-București, în cadrul Zilei Naționale a
Produselor Agroalimentare Românești, eveniment care se va desfășura în data de 9
octombrie 2019.
Obiectivul evenimentului îl reprezintă promovarea produselor agroalimentare
românești și calitatea acestora.
Organizator: Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, nr.22678/04.09.2019
Locaţie: București
Data: 09 octombrie 2019
83. Simpozion ”Metode privind dezvoltarea în domeniul horticulturii și al

zootehniei”
Evenimentul propus va fi organizat la Expo-Agricola-Acățari de către Asociația
”Prosperitate Rază de Soare” care dorește să ajute sectorul horticol și pe cel zootehnic
în dezvoltare, prin aducerea la cunoștința fermierilor (peste 200 de expozanți și
agricultori interesați) a unor noi metode adoptate la nivel european. Simpozionul
”Metode privind dezvoltarea în domeniul horticulturii și al zootehniei” va fi organizat
în data de 13 octombrie 2019, în localitatea Acățari, și are ca scop prezentarea
practică și teoretică a unor metode de dezvoltare dar și a oportunităților de finanțare
pentru agricultori.
Organizator: Asociația ”Prosperitate Rază de Soare”
Locaţie: Acățari, Roteni
Data: 13 octombrie 2019
84. Festivalul ”Mărul de Batoș” și Ziua Cultural-istorică Batoș/ Aniversare – 700
de ani de la înființarea localității
În anul 2019 se împlinesc 700 de ani de la înființarea localității, astfel, Festivalul
”Mărul de Batoș 2019” se transformă într-o sărbătoare complexă care include
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aniversarea localității Batoș organizată în colaborare cu Primăria Batoș, în perioada 1213 octombrie 2019.
Organizatorii manifestării, Asociația ”Mărul de Aur”, Primăria comunei Batoș și Grupul
Producătorilor de Mere Dedrad – Batoș le-au pregătit vizitatorilor un program bogat,
constând în întreceri sportive, proiecție de film, spectacol folcloric, concursuri, muzică
ușoară și concerte live.
Organizator: Asociația ”Mărul de Aur”
Locaţie: Batoș
Data: 12-13 octombrie 2019
85. Concursul internațional de Dezbatere tip Karl Popper
Evenimentul propus de Asociația Părinților de la Școala Gimnazială nr. 7 din Târgu
Mureș este un concurs ce se va desfășura pentru trei categorii de vârstă de elevi: din
clasele IV-VI, VII-IX și X-XII. Tematica pentru acest concurs este pentru categoria de
vârstă din clasele IV-VII: Circulația rutieră trebuie eliminată din centrele orașelor,
respectiv pentru categoriile de vârstă din clasele VII-IX și X-XII: Colectarea selectivă de
deșeuri trebuie condiționată mai riguros
Acest tip de concurs favorizează atât lucrul în echipă, cât și capacitatea de afirmare
individuală. Prin structura sa, orice dezbatere este precedată de o etapă de
documentare, în cadrul căreia elevii trebuie să coopereze pentru a-și construi cazul pe
care îl au de susținut. Elevii sunt stimulați să coopereze în cadrul echipei pentru aasigura acestei succesul.
Organizator: Asociația Părinților de la Școala Gimnazială nr. 7
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 09-10 noiembrie 2019
86. Festivalul Văii Târnavei Mici 2019: CULIN-ART FEST
Asociația Microregională Târnava Mică - Bălăușeri – Sovata propune evenimentul CULINART FEST: expoziție și degustare culinară care are ca scop prezentarea și promovarea
artei culinare tradiționale de pe meleagurile Târnavei Mici, cât și dezvoltarea
turismului în zonă.

Organizator: Asociația Microregională Târnava Mică - Bălăușeri – Sovata
Locaţie: Sovata
Data: 25-27 octombrie 2019
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