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1. PROGRAMUL
de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate
Programul cuprinde lucrările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a instituţiilor. Lucrările cuprinse în acest
program se referă la bunurile care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. Sursa de finanţare a programului este bugetul local în primul rând,
iar în completare veniturile proprii ale instituțiilor subordonate.
I. INVESTIŢII
A. Consiliul Judeţean

Nr.
crt.
0

- lei Categoria
de
investiţie

Denumirea obiectivului de investiţie

1
TOTAL CHELTUIELI DE INVESTIŢII 2019
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care
Total cap.51
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

PT, taxe, avize, acorduri "Centru de intervenţie în Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33"
Centru de intervenţie în Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33 - Execuție lucrări și asistența
tehnică prin diriginți
"Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului Judeţean Mureş",
în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr. 2- faza SF
DALI Reabilitare CT la sediu administrativ al CJ Mureș
Reabilitare CT la sediu administrativ al CJ Mureș, execuție
Server
Pachet software pentru gestionarea documentelor
Sistem de sonorizare, înregistrare audio, vot electronic și traducere simultană în sala Mare de
ședințe din cadrul Palatului Administrativ
Calculatoare
Instalație portabilă de traducere simultană
Aplicație GIS
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Alocat buget
2019
3=4+5
154.926.000
100.418.000
5.530.000

din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5
133.794.000
21.132.000
100.418.000
0
5.530.000
0

51.C

133.000

133.000

51.C

3.060.000

3.060.000

51.C
51.C
51.C
51.C

21.000
76.000
1.000.000
60.000
81.000

21.000
76.000
1.000.000
60.000
81.000

51.C
51.C
51.C
51.C

192.000
24.000
56.000
173.000

192.000
24.000
56.000
173.000
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Nr.
crt.

Denumirea obiectivului de investiţie

0

1
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5

1
1
2
3
4

Soluție backup

Categoria
de
investiţie

Alocat buget
2019

2

3=4+5

din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5

Calculator
Laptop
Laptop

51.C
51.C
51.C
51.C

30.000
5.000
13.000
16.000

30.000
5.000
13.000
16.000

Servicii de proiectare pentru completarea Paragrafului 8.2 Patrimoniul cultural construit din
documentația Reactualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Județean, județul Mureș
Autoutilitară 3 buc
Autoturism 1 buc
Modernizare sistem de supraveghere video
Aparat foto DSLR

51.C
51.C
51.C
51.C
51.C

149.000
267.000
90.000
53.000
7.000

149.000
267.000
90.000
53.000
7.000

51.C
51.C
51.C

5.000
4.000
15.000
83.000
20.000
15.000
15.000
30.000
3.000
135.000

5.000
4.000
15.000
83.000
20.000
15.000
15.000
30.000
3.000
135.000

135.000
759.000
400.000
100.000
20.000
239.000
8.646.000

135.000
759.000
400.000
100.000
20.000
239.000
8.646.000

Obiectiv foto DSLR
Trepied video
Calculatoare tip desktop
Total cap.60
Generator de curent electric automatizat cu accesorii şi instalare
Router CISCO - IPSEC algoritm de criptare cu accesorii şi instalare
Multifuncţională/copiator laser monocrom+ADF
Subsistem de detecţie, alarmare şi controlul incendiului şi instalare
Licenţă ESET ENDPOINT antivirus - 21 buc.(20 off-line/1on-line)
Total cap.66

60.C
60.C
60.C
60.C
60.C

DALI Reabilitarea şi modernizarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă Tîrgu-Mureş
Total cap.67
Amenajare rigole dale de siguranță
Ecran exterior 4 x3 m
Machetă identitae vizuală
Domeniu schiabil în Munții Gurghiului-SF
Total cap.74, din care:
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66.C
67.B
67.C
67.C
67.C

0

0

0

0
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Nr.
crt.

Denumirea obiectivului de investiţie

Categoria
de
investiţie

Alocat buget
2019

0

1

2

3=4+5

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2
3

Integrarea în SMIDS Mureș a stațiilor de sortare-transfer deșeuri Reghin, Râciu, Târnăveni, Acățari,
Sighișoara și Bălăușeri, realizate prin finanțări PHARE sau OG 7/2006, din care:
Pod basculă mobil
Instalație de compactare cu sistem de alimentare cu bandă sau pod mobil cu 3 containere de
compactare de 30 m3 - 2 buc
SF - Lărgire drum de acces stația de la Bălăușeri
PT și execuție - Lărgire drum de acces stația de la Bălăușeri
Achiziția de servicii de specialitate pentru realizarea Studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea
depozitului zonal Sânpaul prin construirea celulei nr. 2 de depozitare
Servicii de dirigenție de șantier pentru recepția finală a obiectivelor de investiții realizate în
cadrul proiectului SMIDS Mureș

din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5

74.C

8.330.000
130.000

8.330.000
130.000

74.C
74.C
74.C

820.000
150.000
5.200.000

820.000
150.000
5.200.000

74.C

158.000

158.000

74.C

158.000
85.255.000
75.000
318.000
7.000

1
2
3

RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)
Achiziție teren pentru construire sediu Serviciu de Întreținere Drumuri Județene
Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania Tg Mureș - faza SF

84.B
84.C
84.C

158.000
85.255.000
75.000
318.000
7.000

4

Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania Tg Mureș - faza PT+asistență
tehnică+execuție+avize, comisioane, taxe+asistență tehnică prin diriginte de șantier

84.C

11.197.000

11.197.000

5

Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania – faza SF

84.C

55.000

55.000

6
7

Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania –PT, execuție, asistență tehnică
Asistenţă tehnică din partea proiectantului DJ 135

84.A
84.C

1.555.000
3.000

1.555.000
3.000

84.C
84.C
84.C
84.C

1.001.000
350.000
46.000
31.000
150.000

1.001.000
350.000
46.000
31.000
150.000

Total cap.84, din care:

16
16.1
16.2
16.3
16.4

Dotări Serviciu de întreținere drumuri județene, total din care:
Tractor cu cositoare
Containere vestiar
Software de specialitate geografic pentru drumuri
Autoutilitara
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Nr.
crt.

Denumirea obiectivului de investiţie

0

1

Categoria
de
investiţie

Alocat buget
2019

2

3=4+5

din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5

16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10

Pulverizator
Remorcă tractor
Betoniera
Închizător benă
Containere depozitare
Sistem de supraveghere video

84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C

40.000
73.000
8.000
10.000
35.000
6.000

40.000
73.000
8.000
10.000
35.000
6.000

16.11

Ciocan demolator

84.C

14.000

14.000

16.12
16.13
16.14
16.15
17

Generator curent trifazat
Echipament de tăiere cu plasmă
Mașină de găurit cu talpă magnetică
Miniîncărcător frontal până la 2.0 t cu atașamente
Investiţii conform program de drumuri
Total cap.87

84.C
84.C
84.C
84.C
84
87
87.C

54.C

13.000
13.000
12.000
200.000
71.044.000
10.000
10.000
256.000
60.000
80.000
15.000
5.000
10.000
5.000
15.000
6.000
60.000
27.000
27.000

13.000
13.000
12.000
200.000
71.044.000
10.000
10.000
256.000
60.000
80.000
15.000
5.000
10.000
5.000
15.000
6.000
60.000
27.000
27.000

65.C

4.000
2.000

4.000
2.000

1

1

ANRSPS -Echipament de supraveghere
SPJ SALVAMONT total, din care:
ATV
Snowmobil
Troliu
Troliu ATV
Remorcă ATV
Remorcă ATV/snowmobil
Targă specială pentru salvări montane
Cort pliabil
Refugiu montan Munții Gurghiului 2 buc
SERVICIUL DE PAZĂ A OBIECTIVELOR DE INTERES JUDEȚEAN
Server dispecerat

1

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TîRGU MUREȘ
Licențe Windows 2 buc

1
2
3
4
5
6
7
8
9

54.C
54.C
54.C
54.B
54.B
54.C
54.C
54.C
54.C
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Nr.
crt.
0

Denumirea obiectivului de investiţie

1
2

Categoria
de
investiţie

Alocat buget
2019

2

3=4+5

65.C

din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5

1

Licențe Office 2 buc
UNITĂŢI SANITARE, din care:
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ total, din care:
Proiectare + execuție buncăr și spații conexe laborator radioterapie

2

Expertiza tehnică și evidențiere lucrări la stadiul actual pentru obiectivul "Reparații capitale
bucătărie centrală și extindere clădire cu două niveluri pentru activități medicale"

66.C

94.000

94.000

0

3

DALI lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Spitalul Clinic Județean
Mureș - Secția Clinică Oncologie

66.C

100.000

100.000

0

4

DALI privind lucrări de reparații capitale și extindere Secția Clinica Obstetrică Ginecologie și
Secția Neonatologie

66.C

100.000

100.000

0

5

DALI pentru obiectivul „Reparații capitale bucătărie centrală și extindere clădire cu două niveluri
pentru activități medicale”

66.C

100.000

100.000

0

6
7
8

Studiu de fezabilitate amenajare curte Clinica Boli Infecțioase I
Studiu de fezabilitate amenajare curte Clinica Obstetrică Ginecologie
Studiu de fezabilitate amenajare curte Clinica Pneumologie

66.B
66.B
66.B

50.000
50.000
50.000

50.000
50.000
50.000

0
0
0

9
10

Documentație tehnică privind demolare corp de clădire C10, strada Gh. Marinescu nr. 3
Proiectare + execuție lift Boli Infecțioase I

66.B
66.C

20.000
565.000

20.000
565.000

0
0

11

Proiectare + execuție stație de tratare ape uzate, imobil str. Gh. Marinescu, nr.1

66.C

950.000

950.000

0

12

Proiectare + execuție lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția
Oncologie

66.C

11.111.000

1.111.000

10.000.000

13
14

Proiectare + execuție parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26
Turn de laparoscopie 4 K pentru ginecologie

66.C
66.C

680.000
805.000

680.000
805.000

0
0

15
16
17
18

Trusă laparoscopică complexă cu sistem video 3D și sistem de vizualizare noduli santinelă
Microscop binocular - 10 buc
Sistem endoscopic pentru ginecologie
Masă de operații ginecologice

66.C
66.C
66.C
66.C

805.000
100.000
470.000
118.000

805.000
100.000

0
0
470.000
118.000

Pagina 8

66
66.B

2.000
35.624.000
28.899.000
6.000.000

2.000
15.066.000
9.634.000
1.500.000

20.558.000
19.265.000
4.500.000
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Nr.
crt.
0

Denumirea obiectivului de investiţie

1

Categoria
de
investiţie

Alocat buget
2019

2

3=4+5

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Analizor de gaze în sânge - 4 buc
Videogastroscop compatibil cu videoprocesor EVIS EXERA III
Videocolonoscop compatibil cu videoprocesor EVIS EXERA III
Videobronhoscop
Pletismograf
Cardiotocograf - 4 buc
Cardiotocograf de înaltă performanță - 2 buc
Autoclav cu abur - 2 buc
Trusă de laparotomie - 2 buc
Trusa operații cezariană - 2 buc
Trusa operatii vaginale - 2 buc
Trusă operații biopsie și chiuretaj - 4 buc
Aparat de dezinfecție a aerului
Trusă de endourologie joasă

66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C

400.000
160.000
200.000
500.000
200.000
50.000
120.000
103.000
650.000
150.000
100.000
100.000
230.000
320.000

33
34

Aparat de chirurgie combinată intraoculară cu endolaser și criocoagulare
Microscop operator cu accesorii

66.C
66.C

375.000
375.000

35

Linie de sterilizare capacitate mare compusă din: sterilizator cu abur de capacitate mare 500 litri,
mașina de spălat și dezinfectat instrumentar chirurgical 150 litri, stație de tratare a apei de
alimentare

66.C

741.000

36
37
38
39

Linie de sterilizare capacitate medie compusă din: sterilizator cu abur de capacitate mica 60 litri,
mașină de spălat și dezinfectat instrumentar chirurgical, aparat de sigilat automat/rotativ, troliu
de transport instrumente contaminate
Platforma electrochirurgie cu accesorii
Sistem 3D pentru analiza fasciculului de radiatii
Sistem pentru verificarea zilnică a parametrilor instalației de radioterapie

66.C
66.C
66.C
66.C

387.000
260.000
395.000
85.000

40
41

Sistem de monitorizare ECG telemetrică și monitoare staționare pentru supravegherea pacientilor
cardiaci critici
Ecograf pentru uz general

66.C
66.C

140.000
120.000
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din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5
14.000
200.000
500.000
200.000
50.000
120.000
6.000

386.000
160.000
0
0
0
0
0
97.000
650.000
150.000
100.000
100.000
230.000
320.000
375.000
375.000

634.000

107.000

387.000
260.000
395.000
85.000
140.000
120.000

0
0
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Nr.
crt.
0

Denumirea obiectivului de investiţie

1

Categoria
de
investiţie

Alocat buget
2019

2

3=4+5

din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5

42

Sistem de monitorizare Holter ECG cu 3 dispozitive de înregistrare

66.C

35.000

35.000

0

43
44
45
46
47
48

Sistem de monitorizare 24 ore a tensiunii arteriale (ABPM) cu 3 dispozitive de înregistrare
Poligraf de somnologie portabil, pentru diagnosticul apneei de somn
Injectomat - 5 buc
Perfuzomat - 5 buc
Aparat Doppler periferic, CW - 2 buc
Aparat de radiologie mobil tip C-arm
SPITALUL MUNICIPAL TÂRNĂVENI total, din care:
Proiect cu execuție schimbare rețea canalizare menajeră și pluvială
Turn enduorologie
Ecograf doppler cardiac
Sistem PACS
Artroscop
Monitor funcții vitale
Rezerva apa consum sectia Pediatrie
Autoclav 25 L
Sistem crioterapie
Paturi A.T.I.
Mașina pentru spălat și dezinfectat ploști urinare
Cardiotocograf
Masă de operație ortopedică
Osteodensitometru DXA
Aparat anestezie
Ecograf
Foarfecă bipolară
Autoturism
Baie de apa pentru histologie
UNITĂŢI DE CULTURĂ total, din care:
MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care:

66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C

25.000
25.000
25.000
25.000
5.000
430.000
6.725.000
4.700.000
180.000
260.000
180.000
112.000
70.000
80.000
25.000
10.000
100.000
100.000
28.000
150.000
260.000
115.000
260.000
7.000
80.000
8.000
3.673.000
1.737.000

25.000
25.000
25.000
25.000
5.000
430.000
5.432.000
4.700.000
180.000
260.000
180.000
112.000

0
0
0
0
0
0
1.293.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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3.663.000
1.737.000

70.000
80.000
25.000
10.000
100.000
100.000
28.000
150.000
260.000
115.000
260.000
7.000
80.000
8.000
10.000
0
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Nr.
crt.

Denumirea obiectivului de investiţie

Categoria
de
investiţie

Alocat buget
2019

1

2

3=4+5

0
SECȚIA GURGHIU, total din care:
1
2
3

Achiziție stație totală, 1 buc.
Restaurare frescă sala mare Gurghiu
Proiectare și execuție branșament gaz Castel Gurghiu
CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ MĂRĂȘTI 8, total din care:

67.C
67.C
67.C

4
5
6
7
8

Calculatoare desktop institutie (10 buc.)
SF mansardare cladire administrativa, completare solicitari ISU
Analiza de risc la securitate fizica si planuri de paza pt Zau si Gurghiu
Autoturism 8+1
Rutere gigabyte si refacere noduri retea toate cladirile
SECȚIA DE ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ, total din care:

67.C
67.C
67.C
67.C
67.C

9
10

Expozitie: Mureseni in transeele Marelui Război
Achizitii obiecte muzeale
MUZEUL DE ARTĂ, total din care:

67.C
67.C

11
12
13

Achiziție lucrări de Artă, Andreescu, Paștină, Nagy.
SF Supraetajare și modernizare vestiare Sala Mare+Filarmonică
Amenajare spațiu expozițional, etaj III
SECȚIA ISTORIE, total din care:

67.C
67.C
67.C

Achiziții obiecte pentru expoziția de bază, Centenar
Sistem rafturi, depozit patrimoniu cetate
PALATUL CULTURII
Proiect amenajare birou relatii cu publicul
Amenajare birou relatii cu publicul
CLADIRE CASTEL ZAU DE CAMPIE

67.C
67.C

Dali Reabilitare Castel Ugron
Centura, grinzi metalice, contravantuiri, reparatii sarpanta
ANSAMBLUL ARTISTIC MUREŞ, total din care:
Autocar
FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREŞ total, din care:
Clarinet

67.C
67.C

14
15
16
17
18
19
1
1

67.C
67.C

67.C
67.C
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70.000
35.000
5.000
30.000
159.000
40.000
3.000
5.000
105.000
6.000
75.000
74.000
1.000
380.000
220.000
120.000
40.000
180.000
140.000
40.000
482.000
22.000
460.000
391.000
10.000
381.000
1.650.000
1.650.000
19.000
16.000

din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5
70.000
35.000
5.000
30.000
159.000
40.000
3.000
5.000
105.000
6.000
75.000
74.000
1.000
380.000
220.000
120.000
40.000
180.000
140.000
40.000
482.000
22.000
460.000
391.000
10.000
381.000
1.650.000
1.650.000
19.000
16.000

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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Nr.
crt.

Denumirea obiectivului de investiţie

0

1
2

Arcuș contrabas

1
2
3
4
5
6

1

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ total, din care:
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE, total din care:
Amenajare bucatarie la CRRN REGHIN

2

1
1
2
3
4
5

Alocat buget
2019

2

3=4+5

67.C

TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET ARIEL TÂRGU MUREŞ total, din care:
Laptop Apple MacBook
Camera foto
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ
Restaurare frescă Biblioteca Teleki-Bolyai
Calculatoare
Imprimanta pentru carduri
Etuvă laborator
Swich de reţea
Licenţe Microsoft Windows 10 Pro

3
4

Categoria
de
investiţie

3.000

3.000
0

67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C

10.000
6.500
3.500
257.000
220.000
22.000
5.500
4.000
3.500
2.000

257.000
220.000
22.000
5.500
4.000
3.500
2.000

68 A

2.500.000
1.891.000
1.284.000

2.500.000
1.891.000
1.284.000

607.000
120.000

607.000
120.000

0

120.000
369.000

120.000
369.000

0

120.000
120.000
59.000
35.000
35.000
120.000

120.000
120.000
59.000
35.000
35.000
120.000

0

67.C

Extindere și mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări interioare, construire împrejmuire
la CTF Târnăveni, str. Plevnei nr 3
LUCRĂRI NOI, total din care:

68 A

Proiectare si executie Panouri solare pavilioane Sf. Ana+ Extindere, Sf. Maria, bucătărie CRRN
BRANCOVENESTI
DOTARI, total din care:

68 B

Microbuz 8+1 locuri CIA Glodeni
Microbuz 8+1 locuri CRRN Brâncovenești
Autoturism (6+1 locuri) CRRN CEUAȘ
Autoturism Lunca Mureșului
Autoturism la CRRN Călugăreni
STUDII DE FEZABILITATE, total din care:

68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
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din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5

10.000
6.500
3.500
0

0
0
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din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5

Nr.
crt.

Denumirea obiectivului de investiţie

Categoria
de
investiţie

Alocat buget
2019

0

1

2

3=4+5

Expertiză și documentație tehnică pentru punere în corespondență a situației de fapt cu cea din
extras CF pentru următoarele locații: CSPAH CĂPUȘU DE CÎMPIE, CRRN CĂLUGĂRENI, CIA GLODENI,
canton LUDUȘ, SĂBED, ABUS, SĂCĂDAT

68.C

100.000

100.000

68.C
84.C
84.C

20.000
12.424.000
474.000
90.000

20.000
11.860.000
474.000

84.C
84.C

548.000
116.000

548.000
116.000

1
2
1
2
3
4

Expertiză și documentație tehnică pentru punere în corespondență a situației de fapt cu cea din
extras CF pentru clădiri din subordinea DGASPC MUREȘ
RA AEROPORT TRANSILVANIA, total din care:
Reconfigurare echipament degivrare aeronave
Sistem de acces parcare
Realizare studii de prefezabilitate si fezabilitate pentru modernizarea aeroportului ci includerea si
a obiectivelor din Master Plan General de Transport
Reactualizare SF PSI

90.000

5
6
7
8
9
10
11
12

Reactualizare DALI + PT si indicatori tehnico economici pentru lucrari de reabilitare la CT1
SF drum tehnologic perimetral
SF sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral
Mantenanta studii de teren si obstacolare
SF pentru sistem luminos de cat. II OACI la suprafete de miscare
Expertiza tehnica CT 1
DALI monument Aurel Vlaicu
Echipament multifunctional de deszapezire si degivrare PDA

84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.B
84.C
84.B

34.000
160.000
80.000
60.000
52.000
30.000
60.000
2.183.000

34.000
0
0
60.000
52.000
30.000
60.000
2.183.000

13

Ambulift – autospecială pentru transportul și îmbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dizabilități și a
celor cu mobilitate redusă

84.C

1.150.000

1.150.000

14
15

Refacere harta strategica de zgomot si realizare Plan de actiune pentru gestionarea si reducerea
zgomotului la Aeroportul Transilvania
Proceduri de zbor

84.C
84.C

64.000
480.000

64.000
480.000

16
17
18
19

Achiziţionare sisteme PC, hărţi caroiate, legături telefonice, staţii emisie recepţie ( realizare
centru de criză ) – etapa 3
Autofreza de zapada
Rezervor suprateran cu pompa de alimentare 5000 litri
Multifunctional cu atasamente compatibile

84.C
84.C
84.C
84.C

48.000
1.250.000
25.000
300.000

0
1.250.000
25.000
300.000
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564.000

160.000
80.000

48.000
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Nr.
crt.
0

Denumirea obiectivului de investiţie

1

Categoria
de
investiţie

Alocat buget
2019

2

3=4+5

din care:
Venituri
proprii/Min.
Buget local
Săn./
Sponsorizări
4
5

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Imprastietor tractabil pentru materiale solide
Multifunctionala laser de retea
Sisteme desktop-DCS TAROM CMS A/P(2 buc)
Achiziție echipament Punct Mobil de Comandă
Stații pentru situații de urgență sol aer
Repertor
Sistem echipamente securitate aeroportuară
Autoturism
Studiu tehnic si optimizare a sistemelor de compensare a energiei
Expertiza tehnica si DALI gard perimetral(inclusiv relocare partiala a gardului)
Verificari din zbor ale sistemului de balizaj si PAPI
Determinari CBR pe suprafete inierbate
Masuratori fotometrice ale balizajului luminos

84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C

100.000
15.000
21.000
35.000
12.000
12.000
2.700.000
150.000
15.000
90.000
120.000
50.000
125.000

100.000
0
0
35.000
12.000
12.000
2.700.000

33
34

Studii de fezabilitate pentru trecere masurii energiei electrice de pe joasa tensiune pe medie
tensiune
Studiu ornitologic si vietuitoare salbatice

84.C
84.C

25.000
50.000

25.000
50.000

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Actualizarea declinatiei magnetice pentru pista de decolare/aterizare
Efecture masuratori date de terem si obstacolare
DALI extindere retea canalizare menajera
Studiu solutie calitate apa potabila
Sistem de management al gestionarii deseurilor
Expertiza tehnica si DALI reprofilare suprafete de circulatie
Studii de verificare si validare date aeronautice
Studiu de verificare si validare proceduri de zbor
Proiect de signalistica aeroportuare in-door/aut door
Expertiza monument Aurel Vlaicu
Modernizare terminal etapa II

84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C
84.C

43.000
330.000
50.000
25.000
20.000
50.000
25.000
50.000
30.000
17.000
500.000

43.000
330.000
50.000
25.000
20.000
50.000
25.000
50.000
30.000
17.000
500.000

46

Documentatie dosar de finantare pentru modernizare aeroport și includere in masterplan

84.C

560.000

560.000
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15.000
21.000

150.000
15.000
90.000
120.000
50.000
125.000
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Lista proiectelor cu finanțare nerambursibilă
- lei –
Nr.
crt.

Capitol

Proiect

Total cheltuieli
estimate aferente
Consiliului Judeţean
Mureş
617.188
401.276
55.432.536
11.274.559
6.515.144

525.000
396.000
1.939.000
3.975.000
3.070.000

40.782.328

551.000

1.137.175

343.000

1.730.141

708.000

201.960.029

1.325.000

CJM

140.789.981

824.000

CJ SIBIU

52.052.863

501.000

LIDER PROIECT

1
2
3
4
5

51
51
67
67
67

ISO 9001-2015: Dovada calităţii în activitatea Consiliului Judeţean Mureş
Spunem NU Corupției!
Parc auto pentru sporturi cu motor
Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş
Reabilitarea Palatului Culturii

6

68

TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

7

68

VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!

8

70

9

74

10

84

11

84

Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara

12

84

Amenajare acostamente și șanturi pe drumul județean DJ 135 Tg. Mures-Miercurea NirajuluiSărățeni-limita jud. Harghita, km 1+900-10+350

CJM

16.747.704

3.725.000

13

84

Modernizare drum Oarba de Mureş

CJM

2.358.850

1.300.000

14

84

CJM

8.100.000

5.100.000

15

84

CJM

12.500.000

2.400.000

16

84

CJM

13.800.000

3.300.000

17

84

CJM

11.200.000

1.400.000

18
19
20
21

68
68
68
68

Îmbrăcăminţi uşoare bituminoase pe DJ 136 Sângeorgiu de Pădure - Bezid-lim. jud. Harghita
Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fântânele – Vețca - intersecție DN
13C (fost DJ 137)
Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel
(DJ152A), km 14+380-17+180, jud. Mureș
Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel
(DJ152A), km 9+800-12+400, jud. Mureș
Servicii rezidenţiale tip CTF
Servicii rezidenţiale
Servicii asistent maternal profesionist
Servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă

5.907.200
408.000
354.000
312.000

3.008.000
204.000
177.000
156.000

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Mureş
Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş
Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN
14A) - judeţul Mureş
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CJM
CJM
CJM
CJM
CJM
AUTORITATEA
NAŢIONALĂ PENTRU
PROTECŢIA
DREPTURILOR
COPILULUI ŞI
ADOPŢIE
AGENŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU EGALITATEA
DE ŞANSE ÎNTRE
FEMEI ŞI BĂRBAŢI
SC COMPANIA
AQUASERV SA
CJM

2019

DGASPC
DGASPC
DGASPC
DGASPC

Mureș
Mureș
Mureș
Mureș
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22

68

Servicii rezidenţiale

DGASPC Mureș

Total cheltuieli
estimate aferente
Consiliului Judeţean
Mureş
2.177.600

23

68

Servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă

DGASPC Mureș

331.200

166.000

586.890.507

36.182.000

Nr.
crt.

Capitol

Proiect

LIDER PROIECT

Total
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2019
1.089.000
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II. REPARAŢII
-lei-

Nr.
crt.
0

Simb.
cap.
bug.
1

Denumirea lucrării
2
TOTAL REPARATII, din care:
CONSILIUL JUDETEAN MURES
CAPITOL 51

1

51

2
3
4

51
51
51

5

51

6
7

51
51

1

60

2
3
4

60
60
60

1

54

1
2
3
4

65
65
65
65

1
2

65
65

1
2

65
65

1
2

66
66

Reparaţii la "Palatul Apollo"
Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii la ”Palatul Apollo” - Execuție lucrare + taxe+asistență tehnică
proiectant+diriginte
Reparaţii sediu administrativ (dren, reparații la arhivă etc.) - faza PT+taxe+avize
Reparații acoperiș la Palatul Apollo execuție lucrări+taxe+asistență tehnică
Reparaţii la imobil str. Plutelor nr. 2 „Centru de Perfecționare pentru Personalul din Administrația Publică” - PT + asistență tehnică din partea
proiectantului
Servicii de proiectare pentru lucrarea ”Reparații și amenajări interioare imobil str. Primăriei nr.2 - faza PT”+ asistență tehnică din partea
proiectantului+taxe și avize+execuție+diriginte de șantier
Reparații curente
CAPITOL 60
Servicii de proiectare pentru lucrarea ”Reparații curente la demisolul clădirii și a grupurilor sanitare la Centrul Militar Județean Mureș - PT+
asistență tehnică din partea proiectantului
Servicii de proiectare pentru lucrarea ”Reparații curente la demisolul clădirii și a grupurilor sanitare la Centrul Militar Județean Mureș - taxe
și avize
Reparații curente la demisolul clădirii și a grupurilor sanitare la Centrul Militar Județean Mureș - Execuție lucrare + taxe
Reparaţii autovehicule din dotare
SPJ SALVAMONT total, din care:
Reparații vehicule
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1
Lucrări de zugrăvire săli de clasă, igienizare bloc alimentar și grupuri sanitare
Reparații mașină transport elevi
Reparații scări interior și exterior
Reparații aparatură casnică
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2
Igienizarea si zugravirea salilor de clasa, a grupurilor sanitare si a coridoarelor Cladirea Tg.Mures
Igienizarea si zugravirea salilor de clasa, a grupurilor sanitare si a coridoarelor Cladirea Tarnaveni
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN
Reparații alei auto și pietonale
Reparații curente
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ
Lucrări de reparații la clinica de ginecologie-operate
Lucrări de reparații la clinica de psihiatrie I și II
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Program
2019
3
6.540.000
2.125.000
1.935.000
76.000
202.000
141.000
180.000
93.000
1.143.000
100.000
190.000
65.000
5.000
100.000
20.000
30.000
30.000
50.000
25.000
9.000
13.000
3.000
50.000
30.000
20.000
80.000
60.000
20.000
2.100.000
430.000
200.000
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0

Simb.
cap.
bug.
1

3
4
5
6
7
8

66
66
66
66
66
66

1
2
3
4

66
66
66
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

1

67

1
2

67
67

1

67

Nr.
crt.

1
2
3
4

A1
68
A2
68
68
68
A3

Denumirea lucrării

Program
2019

2

3

Lucrări de reparații centrul de sănătate mintală
Lucrări de reparații Farmacia I
Lucrări de reparații secția de neonatalogie prematuri
Lucrari de reparatii preventoriu TBC copii in vederea mutari clinici de boli infectioase II
Lucrari de reparatii sectia clinica medicina interna, sectia cardiologie, compartiment nefrologie și secția ATI
Lucrari de reparatii curte sectia ortopedie și traumatologie
SPITALUL MUNICIPAL DR. GHEORGHE MARINESCU TÂRNĂVENI
Reparații exterioare Pavilion Administrativ
Reparații curente Laborator de anatomie patologică
Reparații curente Cladire poarta de acces
Reparații curente și igienizări interioare Pavilion Neuro-psihiatrie(Psihiatrie bărbați și Neurologie)
UNITATI DE CULTURA
Muzeul Judeţean MUREŞ
Reparatii si inlocuire jgheaburi, burlane la exteriorul cladirii Palatului Toldalagi. (continuare lucrare)
Reparații acoperiș, etaj III, str. Mărăști
Obtinere autorizatie ISU la cladirea nou de la Stiintele Naturii
Intretinere sisteme de curenti slabi, inocuiri componente defecte
Revizii instalatii de incalzire, inlocuire componente defecte
Reparații pavaj, parter, acces persoane cu handicap, amenajare pavaj sală de expoziții, clădire muzeu Cetate
Verificare sistem de răcire Palat
Reparații birou relații cu publicul
Reparatii spatiu expozitional etajul II sectia de arta
Reparatii stucatură și soclu, clădirea centrală
Teatrul Ariel
Lucrări de zugrăvire clădire-pereți exteriori spre curte
Ansamblul Artistic
Reparații fațadă clădire
Reparații autocar
Biblioteca Judeţeană Mureş
Reparații curente la acoperiș clădirea Bibiotecii Teleki
D.G.A.S.P.C. MUREŞ
Sediu DGASPC
Reparații interioare, compartimentări sediu Trébely nr. 7
CTF JUDET
Reparatii interioare, exterioare si igienizari (3000 mp)
Reparatii curente acoperis (600mp), jgheaburi burlane (50ml)
Reparatii curente bai (6 băi)
CTF REGHIN PETELEA
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190.000
90.000
290.000
400.000
400.000
100.000
620.000
150.000
104.000
30.000
336.000
540.000
400.000
30.000
15.000
3.000
30.000
15.000
50.000
10.000
167.000
30.000
50.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
100.000
100.000
700.000
10.000
10.000
110.000
45.000
25.000
40.000
17.000
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Nr.
crt.
0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Simb.
cap.
bug.
1
68
A4
68
68
A5
68
68
68
68
A6
68
A7
68
68
A8
68
A9
68
A10
68
68
A11
68
68
A12
68
68
A13
68
68
68
68
A14
68
A15
68
68

Denumirea lucrării

Program
2019

2

3

Reparații electrice
CTF SÂNCRAI
Reparatii exterioare si zugrăveli (1000 mp)
Reparatii curente acoperis, jgheaburi burlane (250ml)
CSCDN Trebely-Ceuas
Reparatii interioare, exterioare si igienizari (1000 mp)
Reparatii curente acoperis, jgheaburi burlane
Reparații electrice la rețeaua de 220 V și 380 V
Reparatii gard terasă
MATERNA
Reparatii interioare, exterioare si igienizari (3000 mp), montat faianță 10mp
ADA-ADI
Reparatii, iugienizari Hunedoarei si Rozmarinului
CSCDN SIGHISOARA
Zugrăvire bloc alimentar și anexe
CRRN LUDUȘ
Instalatii electrice interioare
CRRN REGHIN
Zugrăveli şi igienizări interioare şi exterioare
CRRN CĂLUGĂRENI
Sala de mese paviment cu gresie antiderapanta trafic intens
baie manastire, wc spalator
CIA GLODENI
Reamenajare camere nr 210 A
Izolatie si zugravit exterior la nr 369
CIA REGHIN
Renovare bai casa IRIS
Renovare bai casa Narcisa
CSPAH CĂPUȘU DE CÂMPIE
Lucrari de reparatii si igienizare CIA
Lucrari de reparatii si igienizare CITO
Lucrari de reparatii si igienizare LP
Lucrari de reparatii si igienizare subsol CIA
CIA SIGHIȘOARA
Reparat 80ml retea canalizare menajera
CIA LUNCA MUREȘULUI
Modificare igienizare pavilion C etaj și parter
Igienizare centrala, modificare instalaţie D+C
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17.000
24.000
20.000
4.000
29.000
20.000
2.000
5.000
2.000
20.000
20.000
10.000
10.000
5.000
5.000
2.000
2.000
50.000
50.000
50.000
5.000
45.000
38.000
10.000
28.000
20.000
10.000
10.000
18.000
7.000
4.000
3.000
4.000
45.000
45.000
94.000
90.000
4.000
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Nr.
crt.
0

Simb.
cap.
bug.
1

31

A16
68
A17
68

1
2

84
84

30

Denumirea lucrării

Program
2019

2

3

CRRN BRÂNCOVENEȘTI
Reparatii exterioare Pavilioanele Sf. Ana si Extindere
CĂMIN IDECIU DE JOS
Reparații curente, igienizări
RA AEROPORT TRANSILVANIA
Recolmatare rosturi platform
Lucrări de nivelare și pregătire a perimetrelor

100.000
100.000
58.000
58.000
245.000
215.000
30.000
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2. PROGRAMUL
lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare
Nr. Crt.

Denumire lucrare

Program 2019

1

2

3

I

TOTAL DRUMURI (CAP.I+II.)

I.

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

A.

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

1

Gestionarea drumurilor publice (1.1+1.2+1.3)

1.1

126.986.000
55.942.000
1.750.000
1.041.000

1.2

Cadastrul drumurilor
Gestiunea traficului rutier

211.000
500.000

1.3

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

170.000

1.3.1
1.3.2

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
2

Servicii de proiectare pentru lucrarea Îmbrăcaminți usoare bituminoase pe DJ 136 Sîngeorgiu de Pădure - Bezid-lim. jud. Harghita - faza PT

6.000

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

119.000

Servicii de proiectare pentru Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sînger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 14+38017+180, jud. Mureș - faza PT

40.000

Servicii de proiectare pentru Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sînger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 9+80012+400, jud. Mureș - faza PT

3.000

Serviciu de proiectare pentru lucrarea Amenajare rigole de scurgere în localitatea Aluniș, județul Mureș

2.000

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

160.000

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

647.000

2.1

Servicii de laborator

110.000

2.2

Diriginți de șantier

287.000

2.3

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

250.000

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

62.000

3
3.1
B.

Expertize poduri/podețe
Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice (1+2)
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Nr. Crt.

Denumire lucrare

Program 2019

1

2

3

1

Întreţinerea curentă pe timp de vară (1.1+1.2+1.3+1.4)

5.794.000

1.1

Plombări

1.2

Întreţinere drumuri pietruite
Întreţinere comună a tuturor drumurilor (aproviz. vopsea marcaj, stilpi, table indic. Intreţinere parcări, scule, echipamente, mobilier,
combustibil, abonamente, taxe, soluții, revizii, stocuri, etc, ITP, asigurări, tahograf, roviniete, covoare)- reparații, întreținere drenuri,
întreținere poduri, podeţe

1.3
1.4

2.650.000
900.000
1.844.000

2

Refacere dren pe drumul județean DJ 107 limita județ Alba-Cornești-Adămuș-int DN14A
Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor

400.000

C.

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

1

Covoare bituminoase

2

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

500.000

3

11.000.000
23.100.000
22.40.000

Amenajarea locurilor de parcare, amenajare intersecții, eliminare puncte periculoase

200.000

3.1

Servicii de proiectare și execuția lucrării Amenajare parcare în localitatea Adămuș

100.000

3.2

Servicii de proiectare și execuția lucrării Amenajare parcare în localitatea Măgherani
Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice (1+2)

D.
1
1.1
1.2
1.3

Reparaţii curente la poduri/ podeţe
Servicii de proiectare faza PT si execuţia lucrării Reparația podeţului situat pe DJ134 Fîntînele - Veţca - lim. jud. Harghita, la km 5+600,
jud. Mureş

100.000
14.298.000
1.198.000
400.000

Reparații podețe (Daneș-Criș)

332.000

Reparații podețe

106.000

1.4

Reparații la pod de beton armat pe drumul județean DJ142 Târnaveni-Bălăuşeri, km 23+892 judeţul Mureş-PT +avize

90.000

1.5

Reparații la pod de beton armat pe drumul județean DJ151 D Ungheni-Acățari-Tâmpa, km 24+382, județul Mureș-PT+ avize

90.000

1.6

Reparații la pod de beton armat pe drumul județean DJ151 B Ungheni-Căpîlna Bahnea-lim. județ Sibiu km 13+013, județul Mureș-PT+ avize

90.000

1.7

Reparații la pode de beton armat pe drumul judetean DJ 153 la Beica de Jos, km 7+100

2

Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare

90.000
13.100.000

2.1

Îmbrăcăminţi uşoare bituminoase pe DJ 136 Sângeorgiu de Pădure - Bezid-lim. jud. Harghita

5.100.000

2.2

Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fântânele – Vețca - intersecție DN 13C (fost DJ 137)

2.400.000

2.3

Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 14+380-17+180, jud. Mureș

3.300.000
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Nr. Crt.

Denumire lucrare

Program 2019

1

2

3

2.4

Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 9+800-12+400, jud. Mureș

2.5

Amenajare rigole de scurgere în localitatea Aluniş, judeţul Mureş

II.

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

71.044.000

E.

Obiective de investiţii (1+2+3+4+5+6+7)

71.044.000

1.
1.1

1.400.000
900.000

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

1.867.000

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

410.000

1.2

Reabilitare DJ 153 A - DJ153 traseu Ernei - Eremitu - Sovata - DALI

182.000

1.3

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

40.000

1.4

Modernizare drum Oarba de Mureş

25.000

1.5

Modernizarea DJ 152A, DJ 151A şi DJ 151, Tg. Mureş (DN 15E)- Band - Şăulia-Sărmaşu - lim. jud. Bistriţa Năsăud, jud. Mureş –faza DALI

250.000

Reabilitare DJ 153C Reghin -Lăpușna - lim.jud. Harghita - DALI

350.000

1.7

Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limita județ Alba-Crăiești-Adămuș-int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la
intersecța cu DJ107 - faza DALI

150.000

1.8

Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ142A Gănești-Băgaciu-limita județ Sibiu - faza DALI

40.000

Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș-Criș-limită județ Sibiu- faza DALI

80.000

Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ135A Viforoasa-Neaua-Miercurea Nirajului-Hodoșa - int.DJ153- faza DALI

40.000

Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ134 Fîntînele-Vețca-limita județ Harghita - faza DALI

40.000

Lărgire drum DJ153E DN15-Bogata - faza DALI

90.000

1.6

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Pistă pentru bicicliști - faza DALI

170.000
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Nr. Crt.

Denumire lucrare

Program 2019

1

2

3

2

Reabilitare drumuri judeţene -începute în anul 2017

2.402.000

2.1

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

2.2

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

2.3

Proiectare şi execuţie Lărgire drum județean DJ151C Zau de Câmpie (DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+060-1+040 și km 6+5007+560, județul Mureș

3.
3.1

Reabilitări, consolidări-reconstrucții poduri/podețe/drumuri
Reabilitări, consolidări-reconstrucții poduri/podețe/drumuri

4.

PROIECTARE+EXECUŢIE LUCRĂRI - începute 2018

4.1

Amenajare parcări în localitatea Band (proiectare+execuţie)

5
5.1

1.000
1.000
2.400.000
15.000
15.000
670.000
670.000

PROGRAM PNDL - PROIECTARE + EXECUȚIE

56.965.000

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

2.065.000

5.2

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

5.518.000

5.3

Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684 (12+620), județul Mureș

25.529.000

5.4

Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş

23.853.000

Fond de intervenţie Guvern

4.100.000

6
6.1
7
7.1
7.2

Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parţial distrus situat pe raza comunei Sărăţeni (HGR nr. 514/2018)
PROIECTARE+EXECUŢIE LUCRĂRI NOI
Amenajare acostamente și șanturi pe drumul județean DJ 135 Tg. Mures-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limita jud. Harghita , km 1+90010+350
Modernizare drum Oarba de Mureş
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3. PROGRAMUL
de informatizare a administraţiei publice locale
Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor atât la nivel de consiliu judeţean, cât şi de instituţii subordonate.
Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de performanțe precum:
 îmbunătăţirea calităţii deciziilor
 creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor
 optimizarea fluxului informaţional
 reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei
 creşterea securităţii informaţiei
 creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată publicului
 creşterea satisfacţiei muncii curente
 creşterea nivelului de calificare a personalului
În final se urmăreşte îmbunătăţirea prestigiului şi imaginii organizaţiilor administraţiei publice.

Nr.
crt.

Denumirea lucrării şi obiectivului de investiţie

Program
2019
lei

Observaţii

0

1

2

3

TOTAL INVESTIŢII

765.000
din care:

1
2
3
4
5
6
7
8

Server
Pachet software pentru gestionarea documentelor
Sistem de sonorizare, înregistrare audio, vot electronic și traducere
simultană în sala Mare de ședințe din cadrul Palatului Administrativ
Calculatoare
Instalație portabilă de traducere simultană
Aplicație GIS
Soluție backup
Servicii de proiectare pentru completarea paragrafului 8.2 Patrimoniul
cultural construit din documentaţia Reactualizare Plan Amenajarea
Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş
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60.000
81.000
192.000
24.000
56.000
173.000
30.000
149.000

Prevedere 2018 finalizare 2019
Prevedere 2018 finalizare 2019
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4. PROGRAMUL
colaborărilor externe

Programul de Colaborări Externe al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019 are ca obiectiv general dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu
structuri similare din alte state, cu scopul de a creşte şi consolida capacitatea administraţiei publice judeţene privind accesarea fondurilor europene şi
bunele practici în domeniul serviciilor publice locale, dezvoltarea infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.
Programul Colaborărilor externe pe anul 2019 cuprinde capitole de primiri de invitaţi şi delegaţii străine, precum şi participarea reprezentaţilor
Consiliului Judeţean Mureş la diverse manifestări internaţionale: vizite oficiale pe bază de reciprocitate, conferinţe, simpozioane, vizite de
documentare, şedinţe ale comisiilor de specialitate ale Adunării Regiunilor Europei, etc.
Vor fi continuate şi intensificate relaţiile de colaborare cu partenerii externi tradiţionali ai Consiliului Judeţean Mureş, respectiv cu: Primăria
Oraşului Montigny le Bretonneux – Franţa; Provincia Lecce din Italia; Provincia Shanxi din R.P. Chineză; Judeţele: Györ Moson Sopron, Zala, Szabolcs
Szatmar Bereg şi Jasz-Nagykun-Szolnok din Republica Ungaria; Guvernoratul Missan din Republica Irak.
În ceea ce priveşte participarea la lucrările comisiilor Adunării Regiunilor Europei, organism în care CJ Mureş are calitatea de membru, din anul
1997, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, vor participa la adunările generale ale acestui organism.
Referitor la alte invitaţii ce sosesc pe adresa Consiliului Judeţean la diferite manifestări, seminarii, dezbateri organizate în străinătate, acestea
sunt analizate de conducerea executivă urmând să se decidă asupra oportunităţii participării la acestea.
În elaborarea Programului Colaborărilor Externe pe anul 2019 s-a ţinut seama de următoarele prevederi legale:
- Hotărârea Guvernului nr.552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1241/2004
pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 16/2018 privind modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar cu modificările şi completările ulterioare.
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I. Primiri de delegaţii
Nr.
Crt.
1

Delegaţia
Delegaţia Primăriei Montigny le Bretonneux – Franţa

2

Delegaţia Provinciei Lecce – Italia

3

Delegaţia Provinciei Shanxi – R.P. Chineză

4

Delegaţia judeţului Gyor-Moson-Sopron, Ungaria

5

Delegaţia judeţului Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria

6

Delegaţia Consiliului Judeţean Zala, Ungaria

7.

Delegaţia Judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria

8.

Delegaţia Guvernoratului Missan, Irak

9.

Delegaţii ale unor potențiali parteneri internaționali
(alții decât parenerii tradiționali)

Obiective
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1990
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1993 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2004 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2006 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2011 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2013 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Realizarea de parteneriate de colaborare în diverse domenii de
activitate
TOTAL

Buget estimat
LEI
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30.000
110.000

II. Deplasări în străinătate
Nr.
Crt.
1

DESTINAȚIA
Deplasare la Montigny le Bretonneux – Franţa

2

Deplasare la Lecce – Italia

3

Deplasare în Provincia Shanxi – R.P. Chineză

4

Deplasare la Gyor-Moson-Sopron, Ungaria

5

Deplasare la Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria

Obiective
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1990
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1993 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2004 și
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Buget estimat
LEI
20.000
20.000
30.000
20.000
20.000
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Nr.
Crt.
6
7
8
9
10
11

DESTINAȚIA

Obiective

materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2006 și
Deplasare la Zala, Ungaria
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2011 și
Deplasare la Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria
materializate printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea de relaţii de colaborare, în baza Înţelegerii de
Deplasare în Guvernoratul Missan, Irak
Cooperare bilaterală semnată în anul 2013
Participarea la şedinţele Adunării Regiunilor Europei
Reprezentarea Consiliului Judeţean la activităţile ARE
Schimburi de experienţă pentru aleşi şi funcţionari Familiarizarea cu modul de lucru al unor administraţii europene,
publici
accesarea şi gestionarea fondurilor europene
Participarea la activităţi, manifestări cu invitaţii
Reprezentarea Consiliului Judeţean Mureș la aceste manifestări
sosite în cursul anului 2019
TOTAL

III. Fondul de protocol la dispoziţia preşedintelui
Nr. Crt.
1

Obiectivul
Asigurarea cheltuielilor de reprezentare
Buget estimat: 6.370 Lei

IV. Cotizaţii
Nr. Crt.
1

Organizaţia
ARE (Adunarea Regiunilor Europei)

Obiective
Asigurarea calităţii de membru şi dreptului de vot
Valoare cotizaţii: 21.500 Lei
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Buget estimat
LEI
20.000
20.000
30.000
40.000
60.000
60.000
340.000

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019

5. PROGRAMUL
pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş
pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială
Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş pentru anul 2019, în domeniile: cultură, culte, sport,
activități de tineret şi asistenţă socială, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 46/17.04.2019.
A.Programe, proiecte şi acţiuni culturale
Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2019 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
 Suma totală disponibilă pentru anul 2019, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2019, este de 550.000 lei, din care 44.000 lei pentru finanţarea nevoilor culturale de urgenţă.
Persoane eligibile: persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în
condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală.

Baza legală:
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
B.Culte religioase
Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2019 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
 Suma totală disponibilă pentru anul 2019, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2019, este de 500.000 lei.

• Persoane eligibile: unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
Baza legală:
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Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 82/30.08.2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România şi Hotărârea Guvernului
nr.1470/2002 republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
82/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
C.Acţiuni sportive de utilitate publică
Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2019 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
• Suma totală disponibilă pentru anul 2019, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2019, este de 550.000 lei.
• Persoane eligibile: cluburile sportive şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, care desfăşoară activităţi nonprofit în acest domeniu,
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, precum şi persoanele fizice din judeţul Mureş,
care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică.

Baza legală:
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor
sportive, cu modificările și completările ulterioare;
D. Activităţi de tineret
 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2019 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
• Suma totală disponibilă pentru anul 2019, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2019, este de 100.000 lei.
• Persoane eligibile: organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret, precum şi asimilate, în sensul prevederilor art.11 din Legii
nr.350/2006 – Legea tinerilor.
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Baza legală:
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea tinerilor Nr.350/2006, cu modificările ulterioare.
E.Asistenţă socială
Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2019 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
• Suma totală disponibilă pentru anul 2019, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2019, este de 800.000 lei.
• Persoane eligibile: asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care
desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local în acest domeniu.

Baza legală:
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
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6. PROGRAMUL
privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş
Dezvoltarea serviciilor turistice are un rol tot mai important în creşterea şi valorificarea potenţialului economic şi cultural al judeţului Mureş şi pentru
îmbunătăţirea ofertei Regiunii CENTRU. Conform Ordonanţei nr. 58/21.08.1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
modificată şi completată prin Ordonanța de urgență nr. 123/2008 art. 20, consiliile judeţene au următoarele atribuţii în domeniul turismului:
- contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice;
- organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică;
- urmarirea activității turistice, în aşa fel încât agenții economici cu activitate în domeniul turismului să aiba acces la resursele turistice, cu
respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora.
Nr.
crt.
0
1.

Denumire proiect
1
Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele
Naturii Tîrgu Mureş

2. Reabilitarea Palatului Culturii

Încadrare program
2
POR Axa 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural
POR Axa 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural

Zilele Europene a Patrimoniului Cultura 3. ziua Porţilor Deschise la monumentele
din judeţul Mureş
Promovarea potențialului turistic al
județului Mureș prin intermediul
4.
Asociației deTurism Visit Mureș.

Observaţii
3
Proiectul în implementare
Proiectul în implementare
Alocări financiare din bugetul județului.(HCJM nr.
47/17.04.2019)
Alocări financiare din bugetul județului.
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7. PROGRAMUL
DE COMUNICARE PRIVIND FONDURILE EUROPENE

Obiectivul principal al Programului de comunicare privind fondurile europene este acela de a facilita transmiterea de informaţii către cetăţenii
din judeţul Mureş.
Activităţile prevăzute pentru anul 2019, îşi propun:
- să contribuie la creşterea gradului de cunoştinţe la nivel local şi regional cu privire la politicile şi programele Uniunii Europene, prin
diseminarea de informaţii, publicaţii şi alte materiale,
- să încurajeze participarea actorilor locali la programele comunitare, prin transmiterea către aceştia a unor materiale, informări, alerte de
lansare a cererilor de finanţare, căutare de parteneri, etc.
Planul de activităţi pe anul 2019 urmăreşte crearea unui cadru prin care să se asigure o informare corectă a unui spectru cât mai larg de
mureşeni, astfel .
Nr.
1.
2.

3.
4.

Activitate
Servicii de informare privind politicile Uniunii Europene, surse de
finanţare, etc, destinate publicul larg
Diseminarea operativă a informaţiilor privind oportunităţile de
finanţare prin fonduri europene, în rândul primăriilor din judeţ,
instituţiilor subordonate, instituţiilor descentralizate şi deconcentrate
din judeţ, ONG-uri etc.
Sărbătorirea zilei de 9 mai - Ziua Europei – participare cu stand în
centrul municipiului Tîrgu Mureş şi oferirea de materiale cu tematică
europeană
Participarea la evenimente organizate de Consiliul Judeţean Mureş sau
de alţi parteneri, cu standuri de prezentare, materiale de informare pe
teme europene.
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Scop
Informarea publicului şi acordarea de
consiliere pe teme europene

Perioada
Permanent

Informarea potenţiali beneficiari, cu
privire la oportunităţile de finanţare
din fonduri europene

Permanent

Marcarea zilei de 9 mai- Ziua Europei

Mai 2019

Diseminarea de informaţii europene în
rândul populaţiei, creşterea vizibilităţii
Uniunii Europene

În funcție de
evenimente
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8. PROGRAMUL
de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş
Consiliul Judeţean, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, prin activitatea sa influenţează şi interesează categorii largi
de persoane. Pentru o informare corectă şi obiectivă a grupului ţintă, realizările trebuie diseminate cu operativitate prin mijloace de comunicare diverse, atât prin
presa scrisă, on line şi audio-vizuală.
Grupul ţintă se constituie din:
-locuitori din mediul urban şi rural al Judeţului Mureş
-autorităţi şi instituţii publice cu care Consiliul Judeţean Mureş colaborează
-consilieri judeţeni, funcţionari publici din judeţul Mureş
-organizaţii neguvernamentale din judeţul Mureş
-mediul de afaceri din judeţul Mureş
-structuri asociative naţionale, regionale şi internaţionale din care face parte Consiliul Judeţean
-mass-media din judeţul Mureş.
Informaţia trebuie diseminată prin mijloace de comunicare diverse, ţinând cont de preferinţele publicului. Potrivit sondajelor de opinie, printre sursele de informare
preferate de majoritatea populaţiei, regăsim: televiziunea, ziarele, radioul, internetul.
Datorită caracterului multicultural al judeţului, informaţiile privind activităţile derulate de Consiliul Judeţean sunt comunicate cetăţenilor prin intermediul mijloacelor
mass-media, atât în de limba română, cât şi cea maghiară. Abordarea relaţiei cu mass-media va fi o abordare de tip activ în vederea construirii, menţinerii şi protejării
unei imagini instituţionale pozitive.
Scopurile acţiunilor de comunicare publică, realizate periodic, vor fi:
informarea publicului cu privire la realizările, proiectele, inclusiv programele cu finanţare europeană, strategiile Consiliului Judeţean
difuzarea de comunicate, anunţuri, ştiri de presă
publicarea hotărârilor de interes general adoptate de Consiliul judeţean şi ale convocatoarelor Consiliului judeţean la şedinţele ordinare şi extraordinare
Strategia de Comunicare Publică a Consiliului Judeţean Mureş îşi propune să instaureze, în rândul unei cât mai mari părţi a publicului mureşean, un climat de încredere
în Consiliul Judeţean Mureş, în capacitatea lui de a răspunde exigenţelor.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare se reţine necesitatea şi oportunitatea achiziţionării de către autoritatea publică judeţeană a unor servicii de
comunicare publică în mass-media, o serie de acte normative reglementând obligativitatea aducerii la cunoştinţa cetăţenilor, prin intermediul mijloacelor de
comunicare mass-media, a informaţiilor de interes public. Valoarea aferentă achiziţionării de spaţii pentru publicarea materialelor de comunicare publică privind
activitatea Consiliului Judeţean Mureş, respectiv ale dispoziţiilor de convocare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului judeţean, hotărârilor de interes
general adoptate de consiliul judeţean, anunţurilor şi articolelor pentru informarea publicului cu privire la programele de finanţare, proiectele finanţate din fonduri
europene şi naţionale, strategiile consiliului judeţean şi alte articole de interes public pentru asigurarea transparenţei activităţii Consiliului Judeţean Mureş, va fi de
673.935 lei cu TVA (566.332 lei, fără TVA).
În urma activităţii de comunicare publică se urmăreşte implicarea mai activă a cetăţenilor în luarea deciziilor ce interesează comunităţile locale din care fac parte, o
mai bună cunoaştere a modului de organizare, funcţionarea şi a activităţilor iniţiate/desfăşurate de către Consiliul Judeţean Mureş. De asemenea va creşte
responsabilitatea administraţiei publice faţă de cetăţean, vor fi cunoscute mai bine oportunităţile de investiţii din judeţ şi potenţialul economic şi turistic al acestuia.
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9. PROGRAMUL
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş
lei
Nr.
crt.
I.

OBIECTIVE

ACŢIUNI

TOTAL GENERAL, din care:
DIRECŢIA DE PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI
-

1.

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

în
la
la
de

-

-

-

-

2.

Prevenirea părăsirii copiilor în
unităţile medicale, secţii de
pediatrie şi maternităţi, prin
colaborarea cu Autoritatea de
Sănătate Publică, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie, Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
şi serviciile publice de asistenţă
socială din cadrul Consiliilor locale
Prevenirea abandonului şi a
instituţionalizării, a intrării în sistem
a copilului aflat în dificultate
Asigurarea protecţiei cuplurilor
mamă-copil/ copii în cadrul
Centrului maternal “Materna“ Tg.
Mureş.

-

-

-

-

- TOTAL Realizarea de întâlniri semestriale cu persoanele cu atribuţii în domeniul
asistenţei sociale din cadrul consiliilor locale în vederea sprijinirii,
informării şi îndrumării acestora cu privire la noutăţile din domeniul
legislativ şi a identificării de mijloace de intervenţie concrete
Asistarea acestora în teren la cazuri sociale și întrevederi trimestriale
ale managerului de caz cu asistentul social/persoana cu atribuții de
asistență socială din cadrul consiliilor locale
Realizarea de întâlniri cu factori interesaţi să sprijine programe din
domeniul
asistenţei
sociale
(organizaţii
nonguvernamentale,
reprezentanţi ai bisericii, persoane fizice sau private etc.)
Informare, sprijin și îndrumare a personalului de specialitate din cadrul
Consiliilor Locale pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea
dezvoltării de servicii de zi la nivel local (centre de zi, centre de
consiliere a copilului și părinților, etc)
Verificarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţile medicale de către
asistentul social responsabil din cadrul DGASPC Mureş
Verificarea respectării obligaţiilor care revin fiecărui factor implicat în
acţiunile de respectare a dreptului copilului la identitate şi la păstrarea
identităţii sale
Realizarea de acţiuni de consiliere a femeii gravide sau a tinerei mame
în vederea prevenirii părăsirii copilului
Implementarea unor programe de prevenire a abandonului şi a
instituţionalizării prin sprijinirea material – financiară a familiilor aflate
în situaţia de risc.
Realizarea de întâlniri de lucru cu asistenții sociali sau persoanele cu
atribuții de asistență socială din cadrul unităților sanitare-secții de
neonatologie sau pediatrie – cu privire la intervențiile specifice în
situația copilului părăsit sau cu risc de părăsire în unități sanitare
Realizarea sau revizuirea convențiilor de colaborare cu autoritățile
implicate în clarificarea situației copilului părăsit în unități sanitare:
Direcția Județeană de evidență a persoanei, Direcția de Sănătate
Publică, Spitale, Inspectoratul de Poliție a județului Mureș, Serviciul
Public Local de evidență a persoanei
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Buget estimat
2019
144.976.000
62.354.000

15.000

Buget aprobat
2019
127.842.000
56.166.934

12.000

Materna
1.172.000

1.118.000

30.000

30.000

Observații
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Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI
-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

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

-

Colaborarea cu autorităţile locale, organele de poliţie, unităţile
medicale şi reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a persoanelor
în vederea prevenirii părăsirii copilului şi a punerii în legalitate în ceea
ce priveşte actele de identitate atât pentru mamă, cât şi pentru copii
Identificarea de resurse care să contribuie la sprijinirea mamei
vulnerabile, cu risc de a-şi părăsi copilul în vederea satisfacerii nevoilor
acesteia şi a depăşirii momentului de criză, inclusiv din fondul de
prevenire
Dezvoltarea programelor din cadrul Centrului Maternal MATERNA pentru
dezvoltarea abilitatilor maternale gospodaresti care să contribuie la
creşterea gradului de responsabilizare a mamelor şi a formării de
abilităţi practice
Identificarea de resurse care să contribuie la sprijinirea mamei
vulnerabile cu risc de a-și abandona copilul în vederea satisfacerii
nevoilor acesteia și a depășirii momentului de criză inclusiv aspecte
privind locuirea
Identificarea de furnizori de formare profesională sau unități educative
sau firme care să asigure loc de muncă pentru mamele internate în
centrul maternal în vederea angajaării și dezvoltării independenței lor
financiare
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul centrului Maternal
MATERNA care să permită oferirea serviciilor de calitate mamelor care
au prezentat risc de a-şi abandona copiii
Prevenirea separării copilului de părinţi în vederea menţinerii copilului
în familie
Asigurarea serviciilor de găzduire pe o perioadă de maxim 6 luni, suport
emoţional, consiliere, sprijin, acompaniere la serviciile medicale,
identificarea unui loc de muncă pentru mamă, refacerea relaţiei cu
soţul, concubinul, rudele în vederea pregătirii ieşirii cuplului mamă-copil
din serviciul specializat
Reintegrarea într-un mediul suportiv benefic dezvoltării armonioase a
copilului şi menţinerii unităţii familiale
Identificarea unei familii substitutive pentru copii care necesită o
măsură de protecție specială
Asigurarea protecţiei copilului - măsuri de protecţie de tip familial la
rude până la gradul IV inclusiv și alte persoane sau familii.
Reevaluare, monitorizarea situaţiei copilului şi a evoluţiei acestuia în
mediul familial în scopul respectării şi garantării drepturilor copilului
Sprijinirea
și
consilierea
familiilor
biologice
în
vederea
reintegrării/integrării copiilor în familie
Demersuri în vederea reintegrării familiale, socioprofesionale
Reevaluarea măsurii de protecție pentru fiecare tânăr aflat în plasament
Menținerea măsurii de protectie pentru tinerii care continuă studiile
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Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

Serviciul familial
Copii
250.000

110.000

280.000

134.000

Observații
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Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI

de protecție a copilului
-

-

-

-

-

-

5

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

-

-

-

până la maxim 26 ani
Reevaluarea măsurii de plasament pentru tinerii care vor împlini vârsta
de 18 ani și solicită prelungirea măsurii pe o perioadă de pînă la 2 ani în
scopul integrării socio-profesionale. Acest drept se pierde dacă tânărul a
refuzat sau a pierdut din motive imputabile lui locul de muncă și/sau
locuința oferite de cel puțin de 2 ori.
Comunicarea către AJPIS a situațiilor de prelungire a măsurilor de
protecție – plasament,
Colaborarea cu AJOFM în vederea identificării unor profesiuni pe piaţa
muncii precum şi crearea de locuri de muncă pentru absolvenţii care
părăsesc sistemul de protecţie a copilului
Demersuri pentru organizarea de burse pentru identificarea de locuri de
muncă specifice pentru aceşti beneficiari
Cuprinderea tinerilor în programe care urmăresc formarea de deprinderi,
abilităţi şi câştigarea independenţei
Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale partenere care
desfăşoară activităţi de reintegrare socio-profesională a tinerilor.
Înfiinţarea de servicii de tranzit sau locuinţe protejate, inclusiv cu
implicare ONG
Asigurarea resurselor materiale pentru derularea activităţilor.
Facilitarea integrării sociale a copiilor care ies din sistem prin
identificare de locuri de muncă, medierea pe piaţa muncii,
monitorizarea acestora în câmpul muncii, urmărirea modului în care îşi
administrează resursele materiale, cuprinderea în programe care
urmăresc formarea de deprinderi, abilităţi şi câştigarea independenţei
Identificare de resurse care să permită achiziţionarea de apartamente
sociale sau obținerea de locuințe sociale în care să fie găzduiţi tinerii în
baza unor contracte de servicii sociale
Dezvoltarea de servicii alternative privind integrarea socio-profesională
a tinerilor cu nevoi speciale prin crearea de centre de tranzit sau
locuinţe protejate
Promovarea serviciului „telefonul copilului și Echipa mobila” prin acțiuni
în comunitate sau campanii publice privind consecințele violenței asupra
copiilor
Creșterea gradului de încredere în Echipa mobilă din cadrul Serviciului de
intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrare,
telefonul copilului
Promovarea drepturilor copilului şi a responsabilizării părinţilor şi a
comunităţii în vederea intolerării relelor tratamente aplicate copilului
Colaborarea permanentă dintre profesioniștii de la Telefonul copilului cu
Poliția și Primăria pentru intervenția promptă în evaluarea situației de
risc asupra copilului
Creșterea gradului de informare a specialiștilor din cadrul Consiliilor
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Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

SIRU+TEL
Cpolilului
3.835.000

3.344.000

Observații
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Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI

-

-

-

-

-

-

6

Promovarea adopţiei naţionale, ca
soluţie permanentă de protecţie a
copilului

-

-

locale și alte autorități locale privind rolul și nevoia de colaborare cu
specialiștii Compartimentului Telefonul copilului și Echipa mobilă
Asigurarea permanenței la Telefonul copilului (24 ore din 24) și a echipei
mobile precum și accesul copiilor care au suferit diferite abuzuri, au fost
exploataţi, etc pentru a plasaţi în regim de urgenţă într-o forma de
protecție
Asigurarea măsurilor și acțiunilor pentru sustenabilitatea proiectului
„Dezvoltarea în județul Mureş a Reţelei interinstituționale de prevenire,
intervenție și combatere a violenței asupra copiilor”
Asigurarea condiţiilor de calitate în cadrul Serviciului de intervenţie în
regim de urgenţă pentru angajați și copii
Completarea schemei de personal la Serviciul de interventie în regim de
urgența pentru a asigura permanenta la telefonul copilului și echipa
mobilă în teren și la centrul de primire în regim de urgență (găzduire
temporară cu acordarea tuturor drepturilor legale) în caz de abuz,
neglijare, trafic, migrare în cadrul Serviciului de urgenţă din Tg. Mureş
Asigurarea protecţiei copilului prin verificarea modului de îndeplinire de
către părinţi a drepturilor pe care le au copiii şi îndrumarea acestora spre
aplicarea măsurilor educative în scopul asigurării unei educaţii
nonabuzive, bazată pe metode şi tehnici de disciplinare pozitivă
Verificarea în teren a condiţiilor faptice de la domiciliul copiilor, cazuri
sesizate prin intermediul telefonului copilului.
Formularea de propuneri conform prevederilor Legii nr.272 din 2004 şi
referirea cazurilor după caz Comisiei pentru protecţia copilului, instanţei
de judecată, SPAS local de la domiciliul copilului.
Recrutarea de familii/persoane care doresc să adopte şi care să vină în
întâmpinarea fiecărui copil eligibil pentru adopţie
Realizarea de campanii publicitare de informare şi promovare a adopţiei
Evaluarea solicitanţilor din punct de vedere social şi psihologic
Pregătirea pentru asumarea rolului de părinte a solicitanţilor
Atestarea solicitanţilor ca persoană sau familie ce are capacitatea de a
adopta un copil sau mai mulţi copii
Efectuarea demersurilor legale în vederea deschiderii procedurii de
adopţie pentru copiii care au ca finalitate planul individualizat de
protecţie adopţia
Identificarea celei mai potrivite familii pentru copilul eligibil în scopul
încredinţării în vederea adopţiei
Realizarea potrivirii teoretice şi practice dintre copil şi persoana/familia
selectată
Încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea acesteia
Servicii postadopţie: monitorizarea postadopţie o durată de 2 ani,
organizarea grupurilor de sprijin pentru părinţi şi copii şi programe de
socializare pentru aceştia
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Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

Adopții
250.000

110.000

Observații

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019
Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI
-

-

7.

Dezvoltarea reţelei de asistenţă
maternală, prin extinderea acesteia

-

-

Colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale acreditate şi licenţiate să
desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei.
Realizarea de materiale de informare a copiilor care urmează să fie
adoptați tip broșura sau pliant pe categorii de vârsta
Organizarea Zilei copilului adoptat cu toate familiile și copiii adoptati
aflați în perioada postadopție
Reorganizarea compartimentului și creșterea capacității acestuia pentru
a asigura procedurile specifice pentru copiii din evidența acestuia.
Oferirea unui mediu familial optim pentru copii aflaţi în situaţii de risc.
Extinderea reţelei de asistenţă maternală pentru asigurarea
plasamentului copilului în regim de urgenţă
Asigurarea serviciilor pentru protecţia specială a copilului cu vârstă mai
mică de 3 ani, respectiv a reţelei de asistenţă maternală şi dezvoltarea
acesteia prin creşterea numărului de persoane angajate ca asistent
maternal, cărora să poată fi plasaţi copiii în regim de urgenţă
Implementarea unei rețele de asistenți maternali specializați pentru
îngrijirea copiilor cu handicap sever, în vederea asigurării unui mediu
familial și a îmbunătățirii șanselor acestora de dezvoltare deplină și
armonioasă
Campanie publică de recrutare asistenți maternali profesioniști
Curs de formare inițială a potențialilor asistenți maternali, organizarea
examenului,
Evaluare socială și demersuri pentru atestare și angajare în muncă
Servicii contractate de publicitate pentru promovarea profesiei
Servicii contractate psihologice pentru evaluarea potențialilor asistenți
maternali
Organizarea de acțiuni cu grupurile de suport ale asistenților maternali
alaturi de copiii ocrotiți
Evaluarea şi formarea profesională iniţială a solicitanţilor pentru a
deveni AMP
Demersuri pentru formarea profesională continuă a actualilor AMP
Urmărirea evoluţiei copiilor plasaţi la AMP
Reevaluarea situaţiei sociopsihomedicale a copiilor plasaţi la AMP
Monitorizarea activităţii asistentului maternal profesionist
Acordarea de servicii de informare, sprijin, suport pentru derularea
activităţii în condiţii optime
Intervenţie specializată psihologică pentru asistenţii maternali şi copiii
aflaţi la aceştia pentru care s-a identificat nevoia acordării de servicii
specializate în anumite arii de dezvoltare personală, cognitivă, afectivă,
emoţională, etc.
Reevaluarea situaţiei familiei naturale în vederea reintegrării familiale a
copiilor;
Asigurarea accesului la serviciile de educaţie, sănătate, socializare, de
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Buget estimat
2019

11.999.000

Buget aprobat
2019

11.436.000

Observații

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019
Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI
-

-

-

-

-

8.

9

Identificarea de alternative viabile
pentru protecţia copiilor bolnavi
HIV/SIDA,
în
colaborare
cu
societatea civilă

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru
copiii cu dizabilităţi

petrecere a timpului liber, menţinere a relaţiilor cu familia, etc
Evaluarea anuală a activităţii AMP
Intâlniri zonale cu asistenţii maternali profesionişti şi organizarea de
grupuri de sprijin
Actiuni comunitare a grupurilor de sprijin
Contractarea de cursuri de formare profesională pentru angajați în
funcție de nevoile de formare identificate pentru psihologi, asistenți
sociali, asistenți maternali
Organizarea de sesiuni de informare a copiilor ocrotiți și/sau a
asistenților maternali cu privire la diverse teme de interes cu scopul
prevenirii unor situații de periclitare a integrității, sănătății, siguranței
acestora (consecințele consumului de droguri, alcool, tutun, trafic de
persoane, importanța studiilor și a locului de munca, căsătorie, etc) în
colaborare cu asociații sau alte instituții
Organizarea de evenimente publice cu copiii ocrotiți de asistenții
maternali – concursuri, spectacole, tabere, excursii în vederea
recompensării copiilor, motivării lor și promovării alternativei familiale
Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor
Direcţia Generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Mureş este
partener în cadrul proiectului initiat de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie în calitate de solicitant în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei cu durata de 61 luni.
Prin proiect sunt finanţate activităţi care privesc îmbunătăţirea
nivelului de competenţe ale profesioniştilor din sistemul de asistenţă
socială prin dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi şi
includerea acestora în programe de formare profesională, inclusiv
decontarea unor cheltuieli privind plăţile efectuate pentru cei 248
asistenţii maternali profesionişti angajaţi ai Direcţiei pentru perioada
2014-2018 precum şi recrutarea persoanelor care doresc să devină
asistenţi maternali profesionişti, selecţia şi ulterior angajarea unui
număr total de 25 asistenţi maternali profesionişti.

-

Identificarea de alternative viabile pentru protecţia copiilor bolnavi
HIV/SIDA

-

Evaluarea anuală a copiilor cu dizabilităţi şi sprijinirea acestora în
vederea facilitării accesării prestaţiilor sociale care le revin
Îndrumarea şi sprijinirea părinţilor cu copii care prezintă dizabilităţi în
vederea integrării acestora în servicii specifice de intervenţie precoce,
colaborarea cu Centrele școlare de educație integrată, centre de zi
furnizate de Consilii Locale sau organizatii nonguvernamentale,
Evaluarea permanentă la solicitarea părinţilor sau a reprezentantului

-

-
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Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

457.000

551.000

Observații

nu presune
costuri

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019
Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI

-

-

-

-

-

-

-

-

legal a copiilor cu dizabilităţi în vederea propunerii de încadrare în grad
de handicap sau a orientării şcolare a acestora
Creșterea accesului copiilor cu handicap la serviciile de
recuperare/reabilitare și dezvoltarea capacității autorităților locale în
vederea sprijinirii copiilor cu dizabilități în cadrul propriilor familii prin
asigurarea funcționării Echipei mobile de recuperare a copiilor cu
dizabilități, la domiciliu
Funcţionarea echipei mobile (EM) pentru copiii cu dizabilităţi, asigurarea
sustenabilitatii proiectului RO - 0045 „Creşterea capacităţii autorităţilor
administraţiei publice locale de sprijin a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în
familia proprie”, pentru copiii si parintii din zone cu restricţii de acces şi
de distribuţia inegală a furnizorilor de servicii de recuperare.
Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul centrelor rezidenţiale
pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice
Prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor prin îndrumarea
spre servicii de dezvoltare a de deprinderi de viaţă independentă, de
recuperare-reabilitare, educaţie şi intervenţii de specialitate,
consilierea copilului şi a familiei în cadrul serviciilor organizatiilor
nonguvernamantale sau autorități locale destinate copiilor cu dizabilităţi
din comunitate
Creșterea șanselor de reintegrare socială și ulterior de acces pe piața
muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA)
prin diagnosticarea precoce și facilitarea accesului la servicii și
programe de recuperare și asistenșp specializată în cadrul Complexului
de servicii pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara
Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime
obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap
şi funcţionarea serviciilor concomitent cu scaderea numarului de
beneficiari la Tg.Mures și Ceuasu de Campie de la 85 copii la 77 copii
beneficiari; reorganizarea serviciului.
Reorganizarea serviciilor de recuperare pentru copiii de la Sighișoara și
creșterea numărului de beneficiari la 32 copii la serviciul rezidențial
respectiv 85 la serviciul de recuperare de zi
Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale
beneficiarilor în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora.
Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie
Dezvoltarea infrastructurii serviciilor rezidentiale prin extindere,
reabilitare, modernizare, recompartimentare in ordinea prioritatilor si
urgentelor sub aspectul investitiilor si reparatiilor pentru a asigura
conditii in standarde pentru beneficiari
Reorganizarea centrelor în funcție de nevoile beneficiarilor respectiv
reorganizarea unui centru pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice din
Ceuașu de Campie prin înfiintarea unui nou centru de recuperare și
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Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

400.000

135.000

CSCDN
SIGHIȘORA+CRCD
4.917.000

4.268.000

9.145.000

7.794.000

3.682.000

Observații

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019
Nr.
crt.

10

OBIECTIVE

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire în
cadrul caselor familiale

ACŢIUNI
reabilitare neuropsihiatrică pentru 11 tinere cu handicap care devin
majori,
Asigurarea accesului copiilor cu deficienţe neuropsihiatrice grave, la
găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea
reintegrării sau integrării familiale şi integrării sociale, până la
împlinirea de către beneficiari a vârstei de 18 ani, respectiv 26 ani dacă
continuă o formă de învățământ de zi.
Asigurarea protecţiei temporare a copilului cu handicap neuropsihiatric
în cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu deficienţe
neuropsihiatrice Sighişoara și Centrele rezidenţiale pentru copilul cu
deficienţe neuropsihiatrice Tg.Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie
Asigurarea continuităţii serviciilor sociale în cadrul parteneriatului cu
Spitalul Judeţean Mureş - Centrul Speranţa
Creșterea calității serviciilor din cadrul caselor de tip familial prin
completarea resurselor în baza unor parteneriate cu organisme private
autorizate sau prin fonduri nerambursabile și cu extinderea unor servicii
specializate în funcție de nevoile copiilor ocrotiți
Reorganizarea caselor familiale pentru a crește calitatea ocrotirii și a
șanselor de reintegrare familiala/integrare socio-profesionala
Amenajarea corespunzatoare a spațiilor pentru carantina/izolatoare în
cadrul caselor familiale
Infiinţarea de case de tip familial pentru copii în prezent instituţionalizaţi
sau pentru copii a căror separare temporară sau definitivă de părinţi nu
poate fi prevenită şi necesită instituirea unei măsuri de protecţie specială
Dezvoltarea de servicii şi activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile,
precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenţi
Dezvoltarea de servicii şi/ sau activităţi care să asigure protecţia specială
pentru copiii aflaţi întro situaţie de risc din următoarele categorii: copii
cu tulburări de comportament, consumatori de alcool/ droguri şi alte
categorii care necesită sprijin şi protecţie
Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru copiii şi tinerii din cadrul caselor
de tip familial în vederea integrării sociale şi profesionale a acestora
(precum dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă, informare
privind prevenirea adicţiilor, contracepţia,etc)
Asigurarea funcţionării atelierelor de ergoterapie pentru copii şi tineri,
înfiinţate cu scopul dobândirii de abilităţi practice şi a formării de
deprinderi.
Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul caselor de tip familial prin
extinderea, reabilitare, modernizare, recompartimentare etc
- Asigurarea protecţiei temporare a copiilor în cadrul celor 34 case familiale
din cadrul DGASPC Mures: Complexului de case de tip familial Sîncraiu de
Mureş, Sîntana de Mureş, Serviciului de Coordonare şi Administrare Case de
Tip Familial (casele de tip familial din Tîrnăveni, Bălăuşeri, Sărmaşu, Zau de
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Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

Buget parteneriat
Speranța
100.000

100.000

CTF JUDEȚ, CTF
REGHIN, CTF
SÂNCRAI
12.242.000

11.029.000

Observații

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019
Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI

Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

Observații

Cîmpie, Cîmpeniţa, Miercurea - Nirajului, Şincai ,Râciu, Sângeorgiu de Pădure
și Complexului de case de tip familial Reghin, Petelea
- Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime obligatorii
pentru serviciile de tip rezidenţial şi funcţionarea serviciilor la capacitate
maximă
Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale beneficiarilor
în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora.
Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie

11

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

-

-

-

12

Monitorizarea nevoilor sociale la
nivel de judeţ,
Clarificarea situaţiei copiilor părăsiţi
în unităţi medicale,
Evaluare și intervenție socială la
nivelul județului prin Serviciul
Management de caz pentru copii:
•Monitorizarea
și
reevaluarea
situației copiilor aflați în plasament
în serviciile organismelor private
autorizate
•Evaluarea sesizărilor privind situații
de risc ale copiilor

-

-

-

Implementarea măsurilor specifice pentru copiii instituţionalizaţi în
vederea înregistrării ulterioare a naşterii sau intrării celor cu vârstă de
14 ani/18 ani în posesia cărţilor de identitate
Asigurarea taxelor necesare conform legii
Identificarea permanentă a zonelor din județ cu risc crescut din punct
de vedere economic și implicit social, în vederea cartografierii anuale a
nevoilor județene sociale și a recomandării și sprijinirii factorilor
interesați a se implica și dezvolta servicii sociale cu prioritate în aceste
spații geografice,
Consultarea factorilor interesați inclusiv autorități locale, organizații
nonguvernamentale și alte instituții cu privire la nevoile copiilor
Monitorizarea permanentă a copiilor din sistemul judeţean de protecţie
şi cuprinderea acestora în baza de date informatizată
Evaluarea situaţiei sociale a familiilor si copiilor părăsiţi şi formularea de
propuneri în conformitate cu prevederile legale
Colaborarea cu autorităţile locale şi sanitare în vederea clarificării
situaţiei copiilor
Întocmirea actelor de stare civilă pentru copiii beneficiari ai măsurilor
de protecţie prin colaborarea cu autoritățile competente
Preluarea sesizărilor privind situațiile de risc asupra copiilor
Evaluarea iniţială a situaţiei copilului şi familiei naturale
Identificarea nevoilor copilului şi familiei
Realizarea programului informatic şi a bazei electronice a cazurilor
sociale şi asigurarea comunicării interne active si periodice cu celelalte
servicii referitor la evoluţia situației copiilor ocrotiți
Identificarea de soluţii – de tip prevenirea separării copilului de părinţi,
de protecţie specială de tip familial sau de tip rezidențial
Acordarea de sprijin material din fondul de prevenire
Evaluarea garanţiilor materiale şi morale a persoanei/familiei ce solicită
plasamentul copilului, precum şi a capacităţii acesteia de a oferi
îngrijire adecvată copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor
Stabilirea măsurilor de protecţie şi urmărirea punerii în aplicare a
acestora

Pagina 43

nu presune
costuri
MCC
360.066

171.000

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019
Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI
-

-

-

13

Îmbunătăţirea continuă a sistemului
judeţean de protecţie a drepturilor
copilului

-

-

Coordonarea şi urmărirea activităţilor de reevaluare, monitorizare a
situaţiei copilului din serviciile rezidențiale
Supervizarea de specialitate a managerilor de caz din cadrul serviciilor
rezidențiale OPA
Organizarea sesiunilor de lucru cu asistenții sociali din unități sanitare și
cu asistenții sociali din OPA (manageri de caz).
Organizarea activității privind audierea minorilor care săvărșesc fapte
penale și nu raspund penal
Definirea nevoilor sociale a persoanelor aflate în nevoie în judet şi
corelarea lor cu atribuțiile legale ale DGASPC Mureș
Stabilirea, pe baza statisticii anuale a cazurilor intrate, a zonelor din
judeţ cu risc crescut din punct de vedere economic si social, în vederea
identificării nevoilor judeţene sociale şi a recomandării şi sprijinirii
factorilor interesaţi a se implica şi dezvolta servicii sociale cu prioritate
în aceste spaţii geografice
Monitorizarea permanentă a copiilor din sistemul judeţean de protecţie
şi cuprinderea acestora în baza de date informatizată
Transmiterea din evidența Direcției către Consiliile locale/Consiliul
Judeţean a nevoii de servicii de recuperare pentru copii cu
dizabilităţi/an aflaţi în familie
Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de protecţie a copilului,
licenţierea provizorie sau de funcţionare a acestora
Asigurarea controlului calităţii serviciilor
Gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării
sistemului judeţean de protecţie a drepturilor copilului
Creşterea numărului serviciilor alternative familiale pentru copii în
continuare, asigurarea funcţionării şi dezvoltării serviciilor existente
necesre, reorganizarea serviciilor existente în funcție de nevoile
județului
Identificarea de resurse financiare nerambursabile pentru dezvoltarea
serviciilor sociale existente şi/sau crearea unor noi servicii pe baza
nevoilor, conform Strategiei:
1. Dezvoltarea de servicii şi activităţi de prevenire a delincvenţei
juvenile, precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenţi
2. Dezvoltarea de servicii şi/ sau activităţi care să asigure protecţia
specială pentru copiii aflaţi într-o situaţie de risc din următoarele
categorii: copii cu tulburări de comportament, consumatori de alcool/
droguri şi alte categorii care necesită sprijin şi protecţie
Colaborarea
cu
organizaţiile
nonguvernamentale
în
vederea
externalizării unor servicii existente sau a dezvoltării unor paliere de
intervenţie pentru anumite segmente din cadrul populaţiei ( acordarea
persoanelor care părăsesc sistemul de protecție necesită sprijin imediat
şi/sau de durată, inclusiv evaluarea/reevaluare nevoii de servicii sociale
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Buget estimat
2019

477.434

Buget aprobat
2019

477.434

Observații

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019
Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI
-

-

-

în vederea contractarii lor la nivel județean
Identificarea nevoilor de servicii sociale pentru copii cu măsură specială
de protecţie, care nu pot fi asigurate de sistemul public și contractarea
serviciilor sociale conform Planului de actiune al serviciilor sociale
pentru perioada 2018-2020 respectiv:
servicii rezidenţiale organizate în casede tip familial pentru un număr de
28 copii
servicii rezidenţiale organizate în case de tip familial pentru 6 copii cu
dizabilităţi
servicii de asistență maternală profesionistă pentru 10 copii aflați în risc

Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

Valoarea estimată
este de 923.500

923.500

Valoare contracte
actuale valabile
este de
2.221.000

2.221.000

Valoare
contractareviolența în familie
și persoane adulte
cu dizabilități
-

14

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

-

-

Îmbunătăţirea tehnicilor de intervenţie în situaţii de criză
Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare cu beneficiarii, prin programe
structurate de formare
Dezvoltarea, înţelegerea şi aplicarea corectă a procedurilor specifice
serviciilor rezidenţiale
Programe de formare specifice, conform nevoilor identificate, pentru
abordarea problematicii copiilor cu nevoi speciale
Alocarea unei sume pentru formare profesională la nivel judeţean din
bugetul DGASPC Mureș
Identificarea şi accesarea continuă de fonduri nerambursabile pentru
dezvoltarea resurselor umane
Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la
nivelul serviciilor de protecție a copilului
Licențiere serviciilor sociale
Achiziționarea de teste psihologice specifice
Cursuri de formare profesionale /perfecționare/specializare
Cheltuieli administrative
Formarea profesională continuă a personalului angajat în serviciile de
protecţie a copilului
Asigurarea instrumentelor specifice personalului format pentru evaluare,
intervenţie, monitorizare
Dezvoltarea personală, a abilităţilor specifice posturilor, abilităţi de a
instrumenta diversitatea cazurilor, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu
clienţii, abilităţi de consiliere, operare PC, comunicare, management,
Supervizare profesională a angajaților
Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi pentru bune practici în asistenţă
socială
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Buget pentru
formare cursuri
50.000

60.000

Observații
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Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI

Modificarea funcţiilor publice impuse de prevederile legale în
conformitate cu Standardele Minime Obligatorii (SMO) pentru serviciile
de protecţie a copilului
Optimizarea activităţii specifice din aparatul de specialitate.
Dotări, investiţii conform listei pentru a asigura conditii optime
beneficiarilor și de a reduce cheltuielile cu utilitățile
Realizarea de campanii publice pentru informarea, conștientizarea și
responsabilizarea potenţialilor beneficiari despre serviciile oferite şi a
comunităţilor :
în vederea prevenirii situaţiilor de risc a copilului şi familiei, prevenirea
abuzului şi neglijării,
promovarea adopţiei naţionale,
promovarea asistenţei maternale profesioniste
recrutare potenţiali părinţi adoptivi şi asistenţi maternali profesionişti,
părinţi sociali,
consecintele separării copilului de familie;
Sesiuni de informare și responsabilizare a copiilor din sistemul de
protectie copilului privind teme de interes (relații, căsătorie, pregătire
pentru viața independentă)
Mijloace de realizare: pliante specifice fiecărei acţiuni, afişe, broşuri
informative, emisiuni radio şi TV, mese rotunde, comunicate de presă,
conferinte de presa, ateliere de lucru, etc.
Sărbătorirea zilei de:
1 iunie - ziua internaţională a copilului
20 noiembrie - ziua drepturilor copilului
25 decembrie - acţiuni culturale
25 noiembrie-10 decembrie – 16 zile de activism împotriva violenței
- Alte evenimente: zilele porţilor deschise în centrele rezidenţiale, zilele
primăverii, toamnei, bal mascat, targ de iarna, zilele de naștere a
copiilor, sărbatorirea Craciunului, Pastelui, etc.
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA ADULTULUI

Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

11.643.000

11.109.000

1.541.000

996.000

28.000

23.000

-

II.

18.000

82.622.000
-

1.

6.000

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

-

-

Înfiinţarea unui ghişeu de informare a persoanelor cu dizabilităţi privind
drepturile de care beneficiază
Îmbunătățirea programului de evidenţă, plată şi drepturi persoane cu
dizabilităţi
Actualizarea periodică a Registrului de evidența a persoanelor cu
dizabilități din judeţul Mures prin aplicarea protocoalelor de colaborare
cu Direcţia de Evidenţă a Populatiei, Casa Judeţeană de Pensii, Casa
Judeţeană de Sănătate, DSP, BERD, ş.a
Îmbunătăţirea condiţiilor de accesibilizare a serviciilor sociale în
vederea asigurării drepturilor persoanelor cu handicap
Prevenirea instituţionalizării, cu scopul limitării internărilor în centrele

Pagina 46

71.675.066

250.000

110.000
MCA
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crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI
-

-

-

2.

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

-

-

Continuarea restructurării Centrelor
Rezidenţiale pentru Adulţi

-

3.

-

rezidenţiale
Preluarea cererilor de admitere in centre rezidentiale pentru persoane
adulte cu handicap, evaluarea lor, verificarea in teren a cazurilor.
Identificarea de soluții pentru accesul persoanelor care solicită internare
în centrele rezidențiale pentru persoane adulte aflate pe lista de
așteptare
Definirea nevoilor sociale a persoanelor aflate in nevoie in judet şi
corelarea lor cu atributiile legale ale DGASPC Mures şi cu sursele de
finanţare identificate.
Încheierea de convenţii/acorduri de parteneriat cu organizaţiile
nonguvernamentale – conform specificaţiilor ghidurilor solicitantului - în
vederea implementării de proiecte comune.
Asigurarea de servicii sociale în unităţi de tip rezidenţial – centre pentru
persoane cu dizabilităţi adulte:
5 CRRN ( Brâncoveneşti, Călugăreni, Reghin ,Luduş, Ceuașu de Câmpie
4 CIA (Lunca Mureşului, Reghin, Glodeni, Sighişoara)
1 Complex de Servicii pentru Persoane cu Handicap (CIA+CITO + LP
Căpuşu de Câmpie)
Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de îngrijire, asistenţă,
recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap.
Gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării
sistemului judeţean de protecţie a persoanelor adulte cu handicap
Identificarea de surse financiare nerambursabile pentru dezvoltarea
serviciilor sociale existente şi/sau crearea unor noi servicii
Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale în vederea dezvoltării
unor paliere de intervenţie pentru anumite segmente din cadrul
populaţiei care necesită sprijin imediat şi/sau de durată.
Identificarea nevoilor de servicii sociale pentru adulţi cu dizabilităţi,
care nu pot fi asigurate de sistemul public și contractarea de servicii
sociale conform Planului de actiune al serviciilor sociale pentru perioada
2018-2020 respectiv:
servicii sociale rezidenţiale pentru un număr de 20 de persoane adulte
cu dizabilităţi
Reorganizarea serviciului Centrele de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică pentru persoane adulte din Ceuaşu de Câmpie cu 3
centre având 30 beneficiari adulți cu handicap,
Ca urmare a majoratului copiilor ocrotiți se impune aceasta reorganizare
a serviciilor, precum şi asigurarea resurselor necesare pentru
reorganizarea și înființarea noului serviciu, menținerea beneficiarilor
deveniți adulți în acelașii mediu și a personalului pentru continuitatea
serviciilor catre beneficiari.
Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Lunca Mureşului prin
transferul a 79 de beneficiari cu abilităţi scăzute din clădirile
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Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

Buget centre
adulți+contractare
servicii sociale
pentru persoanele
cu handicap 10
HIV+20 lista de
așteptare
53.077.000
15.616.000
4.459.000

46.087.000
14.123.000
3.269.000

Contracte valabile
cu HIV+estimat lei
Estimat pentru
servicii noi
631.500

631.500

331.032

Investiții centre
adulți
102.000

-

Observații
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crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI

-

-

-

-

4.

Dezvoltarea de servicii alternative
de îngrijire a persoanelor cu
handicap

-

-

5.

6.

7.

Asigurarea funcţionării Serviciului
de evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap cât
şi a Comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap
Implementarea prevederilor legale
privind
legea
protecţiei
şi
promovării drepturilor persoanelor
cu handicap
Punerea în aplicare a Serviciului de
Asistenţi Personali Profesionişti

-

-

retrocedate în serviciile nou create, respectiv 2 Centre de Îngrijire şi
Asistenţă.
Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni prin
transferarea unui număr de 40 de beneficiari din castel şi a unui număr
de 7 beneficiari din clădirea mică într-un serviciu nou creat - 1 Centru
de Îngrijire şi Asistenţă
Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Reghin, prin transferul
a 50 de beneficiari cu abilităţi scăzute într-un serviciu propus a fi nou
creat – 1 Centru de Îngrijire şi Asistenţă.
Amenajarea unei cantine în cadrul CRRN Reghin
Demersuri pentru înfiinţarea Complexului de servicii de recuperare
neuromotorie (de tip ambulator) –octogon, în cadrul Centrului de
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brâncoveneşti
Realizarea unor demersuri în vederea amenajării unui teren de sport pe
platoul aferent Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Brâncoveneşti
Proiectare și excuție panouri solare pavilioane SF Ana+ extindere Sf.
Maria, CRRN Brâncoveneşti
Studii fezabilitate ptr locațiile: CSPAH Căpușu de Câmpie, CRRN
Călugăreni, CRRN Luduș, CIA Glodeni
Demersuri în vederea înfiinţării unui Centru de Intervenţie în Regim de
Urgenţă pentru persoane adulte aflate în situaţii de dificultate
Demersuri pentru înfiinţarea unui Centru respiro pentru următorii
beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de către DGASPC Mureş: copii,
tineri, adulţi cu handicap
Înfiinţarea unei unităţi protejate în județul Mureș pentru persoanele
adulte cu handicap
Înfiinţarea Serviciului de orientare socio-profesională
Evaluarea beneficiarilor în ceea ce priveşte încadrarea în grad de
handicap pe baza unor criterii medico-psiho-sociale, respectându-se
obiectivul principal al Strategiei Naţionale aceea de integrare socioprofesională (unde este cazul) a persoanelor cu handicap
Întocmirea programului individual de recuperare, readaptare şi integrare
socială şi de orientare profesională a persoanelor cu handicap

-

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

-

Evaluarea și angajarea de asistenți personali profesioniști pentru
persoane cu handicap adulte
Monitorizarea evoluției persoanelor cu handicap adulte în cadrul
familiilor de asistenți personali profesioniști
Asigurarea continuităţii asistenţilor maternali profesionişti prin Asistenţi

-
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Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

174.000

-

202.000

-

1.284.400

1.284.000

555.000
-

180.000

Observații

120.000
100.000

50.000

SECPAH
1.550.000
SEEPS

1.749.000

-

nu presune
costuri
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Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI

-

-

8.

Acordare
servicii
persoanelor vârstnice

destinate

-

Dezvoltarea
şi
îmbunătăţirea
serviciilor adresate persoanelor
adulte
9.

Dezvoltarea
şi
îmbunătăţirea
serviciilor adresate persoanelor
marginalizate social
10.

-

-

-

Personali Profesionişti pentru copii cu handicap grav şi accentuat cu
vârsta apropiată de 18 ani, care ar trebui să părăsească reţeaua de
asistenţă maternală profesionistă sau servicii rezidențiale pentru copiii.
Asigurarea de servicii sociale în unități de tip rezidențial- Centrul pentru
persoane vârstnice Ideciu de Jos
Realizare bază de date privind nevoia de servicii sociale comunitare
pentru populaţia vârstnică a judeţului Mureş;
Realizare bază de date privind reţeaua de servicii sociale comunitare
pentru vârstnici, existentă în judeţul Mureş la un moment dat şi numărul
de beneficiari;
Dezvoltarea strategiilor de intervenţie în sprijinul persoanelor vârstnice
şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la
nivelul judeţului Mureş;
Propuneri de măsuri şi acţiuni pentru pentru soluţionarea urgenţelor
sociale individuale şi colective la nivelul judeţului Mureş;
Identificarea şi propunerea de soluţii pentru problemele sociale ale
comunităţii din domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;
Colaborare cu alte instituţii, publice ori private, cu activitate în
domeniul asistenţei sociale – asistenţă acordată persoanelor vârstnice.
Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale, licenţierea provizorie sau de
funcţionare a acestora
Activități specifice cu persoane vârstnice - consiliere, informare,
indrumare pe problematica grupului ținta.
Colaborare cu alte instituţii, publice ori private, cu activitate în
domeniul asistenţei sociale – asistenţă acordată persoanelor vârstnice
Funcţionarea serviciilor pentru managementul de caz al persoanelor
adulte cu handicap și pentru asistenţa persoanelor vârstnice
Specializarea personalului din cadrul serviciilor reorganizate
Demersuri pentru reorganizarea centrelor pentru persoane adulte cu
handicap cu o capacitate mai mică de 50 locuri şi de restructurare a a
centrelor pentru persoane adulte cu handicap cu o capacitate mai mare
de 50 locuri
Funcţionarea serviciilor în domeniul protecției victimelor Violenţei în
Familie
Asigurarea serviciilor de specialitate victimelor violenţei domestice
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de sprijin acordate persoanelor
aflate în nevoie
Asigurarea de servicii calitative în cadrul Centrelor de tranzit “Ada” şi
“Adi” în vederea facilitării tranziţiei beneficiarilor din servicii
rezidenţiale pentru copii, către viaţa independentă şi încadrarea în
muncă, pentru un număr de 10 tineri.
Colaborarea cu AJPIS, AJOFM, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în
vederea identificării unor profesiuni potrivite pieţii muncii precum şi
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Buget estimat
2019

3.432.000

Buget aprobat
2019

2.792.000

MCA+Ideciu

40.000

33.000

234.000

205.000

45.000

38.000

SPMS+de tranzit
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crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI
crearea de locuri de muncă pentru aceştia.
Desemnarea unui asistent social de referinţă a tinerilor.
Dezvoltarea de servicii în vederea integrării sociale şi profesionale a
tinerilor (precum dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă,
informare privind prevenirea adicţiilor, contracepţia, angajarea în
câmpul muncii, etc)
Colaborarea cu OPA partenere care desfăşoară activităţi destinate
tinerilor ieşiţi din sistem
Asigurarea fondurilor pentru desfăşurarea activităţii.
Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de protecţie a copilului,
licenţierea provizorie sau de funcţionare a acestora
Demersuri pentru înfiinţarea de noi centre de tranzit
Realizarea de parteneriate cu Organisme Private Acreditate care asigură
servicii de integrare socio-profesională tinerilor care părăsesc sistemul
de protecţie sau se află în situaţii de marginalizare socială
Asigurarea formării continue a personalului din cadrul serviciilor
Identificarea nevoilor de servicii sociale pentru victimele violenței în
familie, care nu pot fi asigurate de sistemul public și contractarea de
servicii sociale conform Planului de acțiune al serviciilor sociale pentru
perioada 2018-2020 respectiv:
servicii rezidențiale de îngrijire și asistență pentru 10 victime ale
violenței în familie/lunar.
Implementarea proiectului –Venus-Împreună pentru o viață în siguranță!prin care s-a propus înființarea unei locuințe protejate pentru 6 victime
ale violenței în familie și servicii de suport pentru acestea

-

-

-

III. DEZVOLTAREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE

2.

Proiectarea şi implementarea noului
sistem instituţional la nivel judeţean

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

Buget aprobat
2019

165.534
Valoare contract
violența în familie

165.534

343.000

-

1.

Buget estimat
2019

-

-

-

Respectarea acordurilor de parteneriat şi colaborare între toţi factorii
decizionali şi purtătorii de interese implicaţi –cu scopul consolidării
poziţiei grupului de planificare strategică şi stabilirea grupului de
planificare strategică
Implementarea strategiei de resurse umane: angajare de personal pentru
buna funcţionare a serviciilor sociale şi iniţierea planului de dezvoltare,
perfecţionare personală
Revizuirea manualului practic de proceduri interne, inclusiv prin
preluarea practicilor existente (procesul de evaluare a beneficiarilor,
managementul de caz, proceduri de conformitate, practici de
contractare a serviciilor etc), conform standardelor şi legislaţiei în
vigoare
Implementarea manualului de proceduri interne pentru a eficientiza
activităţile din cadrul DGASPC Mureş
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44.000

37.000

25.000

20.000
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OBIECTIVE
-

3.

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

-

-

4.

Monitorizarea, evaluare şi
informarea publică

-

-

5.

Implementarea programului de
dezvoltare a sistemului de control
intern managerial

-

6.

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

Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

45.000

37.500

50.000

41.000

Actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial Implementarea standardelor de control intern managerial
Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării
sistemului de control intern managerial

35.000

29.000

Dezvoltarea parteneriatului public-privat, contractarea de servicii
sociale ca urmare a evaluării nevoilor şi dimensionării cererii de servicii,
alcătuirea pachetelor de servicii pentru contractare
Definirea nevoilor sociale a persoanelor aflate in nevoie in judet şi
corelarea lor cu atributiile legale ale DGASPC Mures, consultări publice
Stabilirea, pe baza statisticii anuale a cazurilor intrate, a zonelor din
judeţ cu risc crescut din punct de vedere economic si social, în vederea
identificării nevoilor judeţene sociale şi a recomandării şi sprijinirii
factorilor interesaţi a se implica şi dezvolta servicii sociale cu prioritate
în aceste spaţii geografice
Transmiterea din evidența Direcției catre Consiliile locale/Consiliul
Judeţean a nevoii de servicii de recuperare pentru persoane adulte cu
dizabilităţi/an aflate în familie

45.000

37.500

ACŢIUNI

-

-

Implementarea codului etic al lucrătorilor sociali din cadrul unităţilor de
asistenţă socială şi a cartei drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor
Asigurarea controlului calităţii serviciilor şi măsurarea gradului de
satisfacţie a beneficiarilor
Dezvoltarea calităţii acordării de servicii sociale prin programe destinate
beneficiarilor şi personalului din cadrul serviciilor sociale menită să
dezvolte comunicarea în cadrul grupului interinstituţional (beneficiar –
beneficiar, personal – personal, beneficiar – personal, personal de
execuţie –personal de conducere), programe care să dezvolte
deprinderile de viaţă independentă, orientarea profesională, educaţia
sanitară, socializarea etc
Acreditarea/ reacreditarea, licenţierea/ relicenţierea serviciilor sociale
din structura organizatorică
Evaluarea capacităţii fiecărui serviciu şi progresul realizat pentru
atingerea obiectivelor
Asigurarea resurselor necesare pentru supervizarea profesională externă
a specialiştilor din cadrul serviciilor sociale furnizate de DGASPC Mureş
Utilizarea noului sistem de management al informaţiilor
Informarea publică, campanii de relaţii publice cu obiective specifice,
inclusiv realizarea de broşuri, pliante sau alte materiale publicitare
menite să contribuie la facilitarea accesului cetăţeanului la serviciile
sociale existente în judeţ
Întreținerea și Îmbunătăţirea parcului auto prin dotarea cu autovehicole
pentru asigurarea accesului specialiştilor în comunităţile din judeţ în
vederea realizării activităţilor specifice de prevenţie şi intervenţie
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7.

OBIECTIVE

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

ACŢIUNI
-

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

-

Formarea şi perfecţionarea continuă a resurselor umane care vin în
contact direct cu beneficiarii şi a personalului aferent asigurării
funcţionalităţii serviciilor sociale
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Buget estimat
2019

Buget aprobat
2019

49.934

42.000

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

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

1) REDACŢIA REVISTEI VATRA
1

2

3

4

5
6
7

Cenaclul Revistei Vatra

Descoperirea și promovarea tinerilor autori din
Tîrgu-Mureș și județul Mureș

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

Zilele revistei Vatra, (Colocviu
de critică literară, Colocviu
de critică socială şi Recital de
poezie)

Contribuţia la ridicarea standardului cultural al
judeţului prin cele trei manifestări realizate cu
ajutorul unor personalităţi de vârf din cultura
română de dimensiuni naţionale

Editarea unui număr al revistei
cuprinzând lucrările colocviului de
critică literară şi socială, realizarea
unui spectacol de poezie de nivel
naţional

Program de conferinţe,
simpozionae, participări la
acţiuni culturale în ţară

Contribuţia la ridicarea standardului cultural al
judeţului

Implicarea unui public cât mai larg în
acţiuni culturale
Promovarea activităţii literare şi
culturale a revistei Vatra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

55.000

7.000

ianuariedecembrie
, cu o
frecvență
lunară
Prima
decadă a
lunii
decembrie
cu
caracter
permanent
cu
caracter
permanent

Participări la lansări de carte
în Tîrgu-Mureş şi în alte oraşe
mari din ţară: Cluj, Braşov,
Bucureşti, Oradea

Sprijinirea literaturii şi culturii române actuale

Serate culturale: Poeţi în
dialog

Implicarea unui public cât mai larg în
acţiuni culturale

5000

0

0

Susţinerea literaturii contemporane

Masă rotundă Actualitatea
avangardei

Diseminarea dosarului tematic consacrat
avangardei

Promovarea activităţii literare şi
culturale a revistei Vatra

3000

0

0

Colocviul naţional Literatură,
memorie, identitate

Cunaoşterea aprofundată a memoriei
culturale

3000

0

0

Promovarea dialogului şi a memoriei identitare

Luna
decembrie
2019

78.000

0

0

0

TOTAL
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

2) REDACŢIA REVISTEI LÁTÓ
Prezentarea revistei Látó la nivel
județean cu autorii publicați în nr. 1.

1

Lansarea numerelor revistei
Látó

Ridicarea standardului cultural

2

Serate literare „Látó Irodalmi
Játékok‟

Interviuri, dialoguri, discutii cu autorii tineri

3

Serate literare „Látó Irodalmi
Színpad”

Prezentarea revistei Látó şi festivităţi literare cu
invitaţi

4

Întâlnire cu elevii

Popularizarea revistei maghiare

Întâlniri din librărie

Popularizarea revistei şi interactivitatea cu
cititorii
Ridicarea nivelului cultural al oraşului Tg.Mureş

Cunoaşterea cât mai aprofundată a
literaturii maghiare contemporane

Ridicarea standardului cultural

Implicarea unui public cât mai larg în
acţiuni culturale

5
6
7

Prezentări de colective
redacţionale, edituri şi
ateliere literare
Întâlnirea cu cititorii din
judeţul Mureş - oraşe şi
comune

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

300

0

0

lunar

1.000

500

0

lunar

1.000

500

0

lunar

Educaţia literară a elevilor

2.000

500

0

lunar

Dialoguri şi cititori

1.000

500

0

bilunar

0

0

0

bilunar

700

500

0

bilunar

6.000

2.500

0

5.000

5.000

0

aprilie

3.000

3.000

0

noiembriedecembrie

6.500

6.500

3.000

martie

7.500

7.500

3.000

aprilie

Prezentarea profilelor scriitoricești
contemporane maghiare
Atragerea de noi cititori şi
popularizarea literaturii maghiare
contemporane

TOTAL
3) CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
1
2

3

4

Festivalul folcloric
„MLĂDIŢE”, ediţia a XI-a
Revista /Calendar anual
"TRADIŢII MUREŞENE"
Festivalul de cântece, dansuri
şi port popular maghiar
„TISZTA FORRASBOL”, ediţia a
XV-a
Festivalul folcloric de
obiceiuri populare
,,NESTEMATE MUREŞENE",
ediţia a XV-a

SECŢIA CENTRUL DE CONSERVARE ŞI PROMOVARE A CULTURII TRADIŢIONALE
Păstrarea tradiţiilor culturale specifice locuitorilor Organizarea unui festival cu
acestui judeţ şi revitalizarea acestor tradiţii
participarea unor formaţii folclorice de
tineret
Popularizarea cercetărilor şi activităţilor culturale
Editarea şi distribuirea revistei
specifice instituţiei şi a performerilor care
"Tradiţii mureşene"
activează în domeniul culturii tradiţionale
Păstrarea, revitalizarea şi valorificarea scenică a
Organizarea unui spectacol cu
tradiţiei culturale a locuitorilor maghiari din
participarea de formaţii de dansuri
judeţul Mureş
populare maghiare
Revitalizarea şi valorificarea scenică a obiceiurilor
folclorice, cunoaşterea şi conservarea valorilor
estetice ale tezaurului nostru folcloric;
descoperirea de noi talente

Organizarea unui spectacol cu formaţii
artistice ce prezintă obiceiuri
tradiţionale
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

5

6

7

Revitalizarea artei și creației
iconografice pe sticlă

Reproducerea și înțelegerea simbolisticii icoanei
pe sticlă

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

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

Revitalizarea acestui gen artistic specific
locuitorilor maghiari din judeţul nostru şi nu
numai

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

Promovarea valorilor iconografice din județul
nostru

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

10

11

12

13

Perioada
(luna)

1.000

1.0000

0

aprilie

Organizarea unui spectacol cu
participarea celor mai reprezentative
formaţii de dansuri populare maghiare

10.000

10.000

0

iulie

Organizarea unei tabere cu asigurarea
de condiții creative și de instruire
pentru tineri iconari, începători și
consacrați, în cadrul unei colectivități

7.500

7.500

0

august

Continuarea activităţii de valorificare şi păstrare
a jocului popular într-o strictă autenticitate şi
specificitate locală

Aducerea pe scenă a celor mai
valoroase formaţii artistice din judeţ,
ţară și străinătate urmărindu-se
cultivarea gustului pentru nestematele
jocului popular

35.000

35.000

0

septembrie

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

Descoperirea şi promovarea de noi talente
interpretative. Punerea în valoare a cântecului
popular românesc autentic

Organizarea unui festival-concurs, cu
participarea de solişti ai muzicii
populare româneşti

60.000

60.000

0

octombrie

Tabăra de pictură pe şevalet
Sovata, ediţia a XXXI-a

Perfecţionarea artiştilor plastici în domeniul
picturii de şevalet

Asigurarea de condiţii creative şi de
instruire pentru tinerii începători şi
consacraţi în cadrul unei colectivităţi

5.000

5.000

0

octombrie

Expoziție de artă și creație
meșteșugărească
contemporană

Promovarea artei populare contemporane și a
meșterilor populari contemporani

Asigurarea unui cadru adecvat
promovării și revitalizării artei
meșteșugărești

500

500

0

permanent

Menţinerea activităţii teatrale neprofesioniste

Prezentarea spectacolelor de teatru
pregătite de formaţiile de amatori, în
cadrul festivalului, prin asigurarea
unui cadru adecvat

10.000

10.000

0

noiembrie

Menţinerea activităţii teatrale neprofesioniste

Prezentarea spectacolelor de teatru
pregătite de formaţiile de amatori, în
cadrul festivalului, prin asigurarea
unui cadru adecvat

6.000

6.000

0

noiembrie

8

9

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Festivalul de teatru "SCENA",
ediţia a XXVI-a, în limba
română
Festivalul de teatru
"SZINPAD", ediţia a XXV-a în
limba maghiară
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Acţiunea
14

15
16

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

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

Păstrarea şi valorificarea obiceiurilor populare de
iarnă şi transmiterea lor generaţiilor următoare

Atragerea instituțiilor pentru
realizarea de proiecte noi

Asigurarea prezenţei instituţiei la diferitele
evenimente culturale

Reprezentarea judeţului la
diferite concursuri,
festivaluri, expoziţii, târguri
meşteşugăreşti în cadrul
schimburilor culturale

Asigurarea prezenţei reprezentanţilor judeţului
nostru la evenimente culturale importante pe plan
naţional

Aducerea pe scena festivalului a celor
mai valoroase formaţii artistice
păstrătoare a datinilor şi obiceiurilor
tradiţionale de iarnă
Susţinerea reciprocă în realizarea
diferitelor acţiuni culturale,
promovarea instituţiei
Sprijin material care să asigure
reprezentarea la manifestările
culturale în urma invitaţiilor primite
(artişti amatori, interpreţi, creatori,
formaţii artistice de genuri)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

6.000

6.000

0

decembrie

1.000

1.000

0

permanent

16.000

16.000

0

permanent

17

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

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

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

1.000

1.000

0

permanent

18

Tîrgul de Tradiții pascaleExpoziție workshop de icoane
tradiționale, recital de muzică
religioasă, pricesne

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

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

0

0

0

martie

181.000

181.000

6.000

5.000

5.000

0

TOTAL
SECŢIA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE Tîrgu-Mureş
Activități suplimentare la
Educativ-formativ
Școala Populară de Arte
1

Specializarea la clasă pe specialităţi:
muzică, arte plastice, coregrafie,
teatru
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Despre Şcoala Populară de
Artă: "Ziua Porţilor Deschise"

Promovarea activităţii instuţiei

Prezența Şcolii Populare de
Arte în comunitate, prin
evenimente interactive în
spații neconvenționale

Organizarea de evenimente culturale în alte spaţii
decât cele ale instituţiei, cu scopul de mări
impactul faţă de comunitate

Promovarea talentelor "Prin
Şcoala Populară de Arte"

Afirmarea elevilor şcolii şi înscrierea Şcolii
Populare de Arte din Tîrgu-Mureş în circuitul
intern şi internaţional al festivalurilor
Atingerea nivelului de cunoştinţe cerut la finalul
semestrului

1.000

1.0000

0

mai

2.000

2.000

0

permanent

7.500

7.500

0

permanent

1.000

1.000

0

decembrie

Interacţiunea interdisciplinară a elevilor şcolii, cu
participarea publicului

Întâlniri cu elevii diferitelor secţii

1.000

1.000

0

permanent

Atingerea de către elevi a nivelului de cunoştinţe
cerut la finalul anului şcolar şi pregătirea lor în
vederea apariţiei în spectacole

Participarea tuturor elevilor la
microspectacole interne, pe
specialităţi, în prezenţa corpului
profesoral, a elevilor şi a invitaţilor
Prezentarea materiei însuşite, în
expoziţii de grup

1.000

1.000

0

aprilieiunie

1.500

0

0

permanent

Participarea elevilor merituoşi ai
şcolii, în spectacole şi expoziţii de
grup
Promovarea şi marcarea prin acţiuni
ale Şcolii Populare de Arte/ Secţia
Foto-imagine a Zilei Internaţionale a
Fotografiei - 19 august
Schimb de experienţă între şcolile de
acelaşi profil din ţară şi străinătate

4.000

0

0

iunie

1.000

1.000

0

august

20.000

20.000

0

mai

3

5
6

Concerte ale eleviilor și
formațiilor instituției (audiții
de clasă)
Serate muzicale artistice
organizate cu elevii diferitelor
secţii, cu publicul
Audiţii şi producţii pe
specialităţi la sfârşitul anului
şcolar

7

8

Expoziţii ale elevilor şi
absolvenţilor şcolii - pictură,
grafică, design-vestimentar,
foto, iconografie
Spectacol şi expoziţii de
sfârşit de an

Formarea elevilor în scopul organizării şi susţinerii
de expoziţii personale

Ziua Internaţională a
Fotografiei

Conştientizarea de către populaţie a rolului
fotografiei în viaţa de zi cu zi, promovarea secţiei
Şcoala Populară de Arte din cadrul CJCTEA Mureş,
ca şi mediu de educaţie informală
Confirmarea importanţei învăţământului artistic
permanent

Stimularea tinerelor talente

9

10
Festivalul "Zilele Şcolilor de
Arte" ediţia a XVII-a

Perioada
(luna)

Prezentarea către potenţiali cursanţi a
bazei material didactice, structura şi
programul cursurilor
Amenajarea unor expoziţii de grafică,
pictură, design vestimentar,
fotografie, etc.
Organizarea în spaţii publice cu
acordul instituţiilor locale, de
spectacole, recitaluri, targuri
educaționale, etc.
Participarea elevilor Şcolii la diferite
festivaluri, concursuri, expoziţii, în
funcţie de invitaţii
Prezentarea materiei însuşite, în faţa
clasei

2

4

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

11
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

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

Dezvoltarea competenţelor în materie de arte
plastice în mediul natural

"Cu Şcoala Populară de Arte" Instituţie de cultură
Europeană

Îmbunătăţirea accesului cursanţilor şi a cadrelor
didactice la informaţii şi abordări de actualitate
în contextul vieţii culturale europene

Concurs internațional de
fotografie, ediția a III-a

Creșterea vizibilității instituției, conectarea
elevilor și profesorilor la abordări de actualitate
în contextul vieții culturale internaționale

Spectacol de Gală cu ocazia
Sărbătorilor de Iarnă, ediția a
III-a

Educativ-formativ

Spectacole aniversare, de
promovare și de caritate

Promovarea secției, implicarea în activității
pentru sprijinirea comunităților județului

Festival-concurs de muzică
clasică, ediția a III a

Confirmarea importanţei învăţământului artistic
permanent

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

Educativ-formativ

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

Educativ-formativ

19

20

An aniversar 111 ani de la
înfiinţarea Şcolii Populare de
Arte din Tîrgu-Mureș

12

13

14

15

16

Organizarea unei tabere de arte
plastice care să cuprindă activităţi
specifice
Stabilirea de legături între Secţia
Şcoala Populară de Arte şi alte
instituţii de profil din Uniunea
Europeană
Organizarea unui concurs deschis
tuturor segmentelor sociale indiferent
de vârstă, pasionați de fotografie atât
din țară cât și din străinătate
Participarea elevilor merituoși ai
școlii, împreună cu profesorii de
specialitate pe scenă, într-un
spectacol al sărbătorilor de iarnă
Implicarea școlii cu resursele
disponibile în activități care
aniversează diverse simboluri cum ar fi
Ziua iei, Ziua Internatională a
Persoanelor cu Dizabilități etc.
Participarea elevilor merituoși la
diverse evenimente
Schimb de experienţă între şcolile de
acelaşi profil din ţară cu profil de
muzică clasică canto și instrumental

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

36.500

36.500

0

iulieaugust

5.000

5.000

0

permanent

2.000

2.000

0

octombrienoiembrie

15.000

15.000

0

decembrie

2.000

2.000

0

permanent

7.5000

7.500

0

martie

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

1.000

1.000

0

februarie

Schimb de experiență între școlile din
județele amintite
Organizarea unui spectacol, expoziţii şi
conferinţe

2.000

2.000

0

martie

10.000

10.000

0

decembrie

3.000

3.000

0

iunie

129.000

123.500

0

0

17

18

Marcarea celor 111 ani de la înfiinţare prin
activităţi cultural-artistice
Educativ-formativ

22

Ziua universală a iei
TOTAL

Sărbătorirea iei, promovare patrimoniu
autentic românesc
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

TOTAL SECȚII

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat
310.000

304.500

6.000

Perioada
(luna)
0

4) TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TIRGU-MUREŞ
1

Repertoriu de spectacole
pentru copii la secţia română

Formarea şi educarea gustului pentru arta
animaţiei al copiilor

Realizarea a 4 premiere şi 2 refaceri

495.000

495.000

permanent

2

Repertoriu de spectacole
pentru copii la secţia
maghiară

Formarea şi educarea gustului pentru arta
animaţiei al copiilor

Realizarea a 4 premiere şi 2 refaceri -

495.000

495.000

permanent

3

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

Menţinerea legăturilor şi spiritului de competiţie
cu specialişti păpuşari din România

18.000

18.000

10.000

septembrie
-noiembrie

4

Participare la festivaluri în
ţară cu spectacole de
animație ale secţiei maghiare

Menţinerea legăturilor şi spiritului de competiţie
cu specialişti păpuşari din România

18.000

18.000

10.000

octombrienoiembrie

5

Artele scenice în iniţierea şi
formarea copiilor de 0-3 ani

Proiect de colaborare în cadrul Reţelei europene
de teatre cu specific spectacular de iniţiere şi
formare a gustului copiilor până la 4 ani (Italia,
Spania, Franţa, România)

6

Întâlniri duminicale cu copiii
de 0-3 ani

Muzica, desenul, literatura în creșterea copiilor

7

Hai să ne întâlnim la o carte

Crearea unui spațiu comunitar creator interactiv
de fromare a personalității tinerilor

8

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

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

9

Participare la festivaluri în
străinătate cu spectacole ale
secţiei române

Comunicarea cu viaţa teatrală internaţională şi
promovarea imaginii teatrului

Prezentarea de spectacolepentru copii
şi tineret în cadrul unor festivaluri de
animaţie: Cluj, Alba Iulia, București,
Ploiești, Timișoara, Galați
Prezentarea de spectacole pentru copii
şi tineret în cadrul unor festivaluri de
animaţie: Cluj, Oradea
Realizare a 2 spectacole, la secțiile
română și maghiară, pentru copii de 03 ani - Ateliere de lucru de îndrumare
şi creativitate cu elemente
componente ale spectacolului de
animaţie
Ateliere de lucru creative cu grupe de
copii
Prezentarea de filme de artă,
organizarea concerte și expoziții
prezentând artele vizuale și muzică de
spectacol centrate în jurul lecturii de
carte
Realizarea de spectacole inspirate din
literatura contemporană și
dramaturgie cu problematica specifică
categoriei de vârstă
Prezentarea de spectacole în cadrul
unor festivaluri din Bulgaria, Turcia,
Slovacia
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duminical,
altenativ
sectia
romana sectia
maghiara
duminicile,
alternativ

30.000

30.000

24.000

2.000

2.000

1.000

38.000

38.000

10.000

permanent

110.000

110.000

10.000

oct.-iunie

20.000

martieiunie,
augustoctombrie

33.000

33.000
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

10

Participare la festivaluri în
străinătate cu spectacole ale
secţiei maghiare

Comunicarea cu viaţa teatrală internaţională şi
promovarea imaginii teatrului

Prezentarea de spectacole în cadrul
unor festivaluri Eger, Pecs, Budapesta

11

Spectacole ale secțiilor
română și maghiară în
colaborare cu teatre similare
din țară și străinătate

Implicarea concretă cu proiecte de producții
teatrale în rețeaua teatrală europeană

Realizare de spectacole pentru copii în
colaborare cu teatrele de animație din
Ungaria și Slovacia

12

Microstagiune de spectacole
în circuit festivalier

Consolidarea parteneriatelor cu teatrele de gen
din Eger, Pecs, Banska-Bistrica, Budapesta

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

14

Program de publicitate marketing

Studiu sociologic pe categorii de public
consumator

Analiza relației spectator - spectacole
la 10-14 ani, 14 - 25 ani

15

Ateliere de creaţie, examene,
prezentări (tradiţie, inovaţie,
experiment)

Promovarea în educaţia teatrală a mijloacelor de
animaţie proprii teatrului contemporan

Realizarea unor spectacole de
animaţie, în coproducţie cu UAT, la
secţiile română şi maghiară

Drama în educaţie - teatru în
educaţie

Realizarea unor ateliere de lucru creative bazate
pe metode cu exerciţii teatrale pentru
recuperarea copiilor cu nevoi speciale, în
parteneriat cu Centrele de incluziune socială din
Tg-Mureş

17

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

30.000

5.000

20.000

Perioada
(luna)
martieiunie,
septembrie
mai octombrie

175.000

175.000

50.000
trim.II,
aprilie iunie

55.000

55.000

10.000

3.500

3.500

1.000

5.000

5.000

3.000

mai-iunie,
noiembriedecembrie

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

22.000

22.000

5.000

ianuarieiunie

Eu merg la teatru - secţiile
română şi maghiară

Stimularea creativităţii, nevoii de autocunoaştere
şi înţelegere a mediului de viaţă a copiilor din
zone dezavantajate

Prezentarea unor spectacole pentrui
copii din localităţile cu număr mic de
copii, în colaborare cu Consiliul
Judeţean, Primării din Judeţul Mureş şi
Inspectoratul Şcolar

17.500

17.500

15.000

permanent

18

Teatrul pentru copii în spaţii
neconvenţionale

Realizarea şi prezentarea de spectacole pentru
copii prilejuite de momente importante ale
comunităţii (Ziua copilului, Zilele târgumureşene,
Orăşelul Copiilor etc.)

Spectacolul de animaţie generator de
emoţie pozitivă şi ludic comunitar

3.500

3.500

1.000

maidecembrie

19

Ateliere de dramaturgie şi
animaţie

Realizarea unor spectacole-lectură în parteneriat
cu Universitatea de Arte Tg-Mureş

Stimularea dramaturgiei de gen prin
introducerea valorilor contemporane în
arta spectacolelor de animaţie şi
experimente: Teatrul de obiect

17.5000

17.500

25.000

iunieaugust

16
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permanent
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Acţiunea

20

Microstagiune de spectacole şi
experimente teatrale pentru
copii şi tineret ARIEL 70.

1

Spectacole pentru elevi
prezentate în judeţ

2

Spectacol folcloric"România-i
ţara mea"

3

Realizarea unui spectacol
folcloric în premieră

4

Spectacol aniversar 24
ianuarie 2019

5
6
7
8

Spectacol cu ocazia Zilei
Culturii Maghiare și
Româneşti, precum și de Ziua
Internațională a Femeilor
Spectacole în deplasare în
judeţ
Turneu în ţară în judeţul
Bihor, Satu Mare, Cluj
Spectacol Sala Palatului Bucureşti în colaborare cu
Asociaţia Larisa şi Marin Barbu

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)
Vizibilitate naţională şi internaţională,
evaluarea nivelului de performanţă al
spectacolului de animaţie în relaţia cu
publicul spectator, finanţatori,
parteneri, critici, specialişti de teatru,
cuprinsă în strategia de dezvoltare a
Teatrului Ariel.
Aniversarea a 70 de ani de existență a
teatrului Ariel.
TOTAL:

Spectacole, simpozioane, ateliere de lucru şi
repetiţii.

5) ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL"
Familiarizarea elevilor cu portul
popular tradiţional, instrumente
Cunoaşterea folclorului autentic
muzicale şi jocuri populare din diferite
regiuni.
Prezentarea publicului de noi valori
Folclorul izvor de inspiraţie în opera lui Mihai
ale culturii tradiţionale inclusiv din
Eminescu
opera eminesciană
Conceperea unui spectacol atractiv din
Cunoaşterea dansurilor şi cântecelor populare
punct de vedere al tradiţiilor si
tradiţionale a regiunii ceangăilor
dansurilor autentice maghiare

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

60.000

60.000

Perioada
(luna)

iunie

50.000
1.631.000

1.631.000

1.000

1.000

265.000

ianuariemartie

2.000

2.000

ianuarie

10.000

10.000

Ianuariefebruarie

1.000

ianuarie

Prezentarea valorilor tradiţionale din zona noastră

Participarea la spectacolul aniversar
organizată de municipiul Luduş

1.000

Prezentarea valorilor tradiţionale din zona noastră

Participarea la spectacolul aniversar
organizat - Târgu Mureș

5.000

Promovarea culturii tradiţionale în comunele şi
satele judeţului Mureş
Promovarea instituţiei prin prezentarea de
spectacole în diferite zone ale ţării

Spectacole prezentate în diferite
localităţi
Prezentarea folclorului maghiar din
zona noastră în alte zone ale ţării

Prezentarea valorilor tradiţionale din zona noastră

Cunoaşterea în detaliu a obiceiurilor,
dansurilor si cântecelor populare
practicate în satele din judeţul Mureş

Ianuariemartie
5.000
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10.000
7.000

10.000

Februarieoctombrie

7.000

februarie
martie

5.000

5.000
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Acţiunea

9
10

11
12

13

Participare la Balul SecuiescBudapesta
Ansamblul Artistic Profesionist
"Mureşul"-înregistrare Cd-suite
de orchestră şi jocuri
populare
Turneu în Ungaria

Prezentarea unui spectacol folcoloric
tradiţional în cadrul acestui eveniment
la care participă delegaţia Consiliul
Judeţean Mureş

Arhivarea celor mai importante piese muzicale şi
coregrafice
Consolidarea relaţiilor culturare internaţionale

Inregistrarea repertoriului din ultimii
10 ani, a suitelor de orchestră şi de
dansuri
Realizarea unui turneu în 10-12
localităţi de pe teritoriul ţării vecine
Realizarea de spectacole, expoziţii
costume populare, expoziţii foto,
prezentarea instituţiei pentru elevi

Participare la Sărbătoarea
Junilor din Scheii Braşovului

Păstrarea evenimentul tradiţional, un complex de
obiceiuri care marchează renaşterea timpului
calendaristic

Spectacol de folclor prezentat în
cadrul acestei sărbători

Organizarea Festivalului
Tradiţional Interetnic
Mureşean - ed. I la Târgu
Mureş

Participarea la Festivalul GOBEFEST ed. a III-a
Manchester-Anglia

Prezentarea valorilor tradiţionale din zona noastră

Turneu Ungaria

Participare la Festivalul Secuiesc, ed. a IV -a din
Budapesta

Turneu Ungaria

Participare la Festivalul International de dans din
Gyor

Prezentarea de spectacole în cadrul
singurului festival de artă şi cultură
maghiară transilvană
Prezentarea în formă interactivă a
tradiţiilor mureşene din toate
domeniile ( muzica, dans, cântece,
jocuri de copii, meşteşuguri
tradiţionale etc
Prezentarea mai multor spectacole
folclorice în cadrul festivalului.

Organizarea Zilei
Internaţionale a Copiilor ALTFEL in Teatrul de Şura Călugăreni

Atragerea publicului către folclor prin prezentarea
de activităţi legate de folclor

Susţinerea unui spectacol în cadrul
festivalului Internaţional de Dans
organizat de către Baletul din Gyor
Transmiterea prin cântec și dans a
valorilor tradiţionale importante

Realizarea spectacolului in
premiera "KANYADI"

Spectacolul inspirat din poeziile poetului KANYADI
SANDOR, folosind elemente de dans folcloric și
contemporan

Atragerea publicului de tineret si
adulţi prin intermediul spectacolului
de teatru dans, comemorând un an de
la moartea poetului

17

18

Reprezentarea judeţului Mureş alături de membrii
Consiliului Judeţean Mureş

Prezentarea de spectacole cu repertoriul ambelor
secţii

Turneu Anglia-Manchester

16

Obiective (descrierea acţiunii)

Susţinerea de spectacole în
cadrul programului Şcoala
Altfel 2019

14

15

Scopul

19
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Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

martie
12.000

12.000
Martieaprilie

50.000

25.000

60.000

40.000

1.000

1.000

martie
Ianuarieiunie

aprilie
3,000

3,000

90.000

40.000

mai
mai

10.000
40.000

10.000
10.000

20.000

20.000

mai
iunie

2.500

2.500
iunie

25.000

25.000

iunie
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Acţiunea

20

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

21
Turneu în ţară - Judeţul Timiş
22

Turneu în ţară -Judeţul Cluj

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Reprezentarea folclorului tradiţional din zona
noastră în cadrul festivalului

Participarea la festivalul de folclor
organizat de CREART Bucureşti

Participare la Festivalul Inimilor- Timişoara ed. a
XXVII- a
Valorificarea cântecelor şi jocurilor populare şi a
obiceiurile tradiţionale româneşti

23

24

Turneu european

Reprezentarea ţării noastre în cadrul festivalurilor
internaţionale de folclor

Premieră

Prezentarea valorilor tradiţionale maghiare din
zona noastră

Premieră

Prezentarea valorilor tradiţionale româneşti din
zona noastră

25

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Prezentarea de spectacole folclorice în
judeţul Timiş
Prezentarea publicului de noi valori
ale culturii tradiţionale
Prezentarea frumuseţii cântecului,
jocului şi portului din Câmpia
Transilvaniei în cadrul festivalului
internaţional de folclor
Spectacol de folclor nou care se
adresează unui public diversificat
Spectacol în premieră care valorifică
tradiţiile şi obiceiurile din judeţul
Mureş

iunie
5.000

5.000

4.000

4.000

2.000

2.000

iulie

80.000
10.000

80.000
10.000

50.000

50.000

Prezentarea unui spectacol folcloric

Trecerea în revistă a suitelor de
dansuri din diferite zone ale ţării

27

Intâlnirea Ansamblurilor
Profesioniste Maghiare de la
Miercurea Ciuc

Cunoaşterea activităţii profesionale a
ansamblurilor de dans profesioniste maghiare din
ţară

Participarea la evenimentul organizat
de Ansamblul Harghita, impreuna cu
ansamblurile profesioniste maghiare
de dans din Transilvania

Intâlnirea Ansamblurilor
Profesioniste Româneşti la
Târgu Mureş

Cunoaşterea activităţii profesionale a
ansamblurilor de dans profesioniste româneşti din
ţară

Spectacole prezentate de ansamblurile
profesioniste româneşti reprezentative
din ţară, simpozion cu tematica
"Spectacolul folcloric de ieri, de azi şi
de mâine"

100.000

0

Prezentarea unui spectacol reprezentativ al
secţiei române.

Prezentarea de noi elemente ale
culturii tradiţionale din Transilvania,
participarea la seminariile adresate
coregrafilor şi dirijorilor.

2.000

2.000

Participarea la Festivalul
Naţional de Folclor IOAN
MACREA ediţia a XXI-a SIBIU
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septembrie
septembrie

Spectacol aniversar Hora Mare
-Bucureşti

29

iulie

septembrie

26

28

Perioada
(luna)

5.000

5.000

noimbrie

octombrie
2,500

2,500

octombrie

noiembrie
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Acţiunea

30

31

32

Spectacol de colinde
prezentat de grupul
"Mureşencele"şi invitaţii lor
Organizarea Festivalului
GYONGYKOSZORUK GYONGYE
ediţia a XIII-a Tg.Mureş
Intâlnirea Ansamblurilor de
amatori din judeţul Mureş"Joc
şi cânt de pe la noi", ed.a VI-a

33

Organizarea de expoziţii foto
şi costume populare

34

Spectacole organizate cu
ocazia evenimentelor speciale

35

36

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

Inregistrări video şi audio
ambele secţii

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Necesitatea cunoaşterii repertoriului de cântece
religioase lăsate de înaintaşii noştri.
Prezentarea grupurilor de copii coordonate de
membrii secţiei maghiare a instituţiei
Prezentarea grupurilor de copii coordonate de
membrii secţiei române a instituţiei
Diversificarea activităţii instituţiei prin vizionări
de expoziţii foto şi costume populare tradiţionale,
etc.
Marcarea zilelor aniversare - Ziua naţională a
României, Ziua femeii, Ziua internaţională a
dansului, etc.) prin spectacole adaptate la
specificul zilei respective

Prezentarea unui spectacol de colinzi

4.000

4.000

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

8.500

8.500

Arhivarea celor mai importante piese muzicale şi
coregrafice prezentate

decembrie

decembrie

Organizare de expoziţii cu ocazia
zilelor aniversare prin diferite
parteneriate

1,000

1,000

permanent

Spectacole prezentate în diferite
locaţii

5,000

5,000

permanent

Transmiterea şi înregistrarea în timp a
valorilor promovate în ultimii ani

permanent
0

0

0

0

permanent
638.500

Luna muzicii de divertisment
la Filarmonica
Tîrgumureşeană Concertele
extraordinare de Anul Nou
Concertele extraordinare ale
Re-revelionului Alte concerte
cu muzică de divertisment

decembrie

5,000

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

Promovarea repertoriului instituţiei în diverse
emisiuni culturale

Perioada
(luna)

5,000

TOTAL
1.

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

6) FILARMONICA DE STAT MUREŞ
Programarea unor creaţii muzicale de mare
Promovarea în continuare a muzicii de
popularitate şi grad lejer de accesibilitate la
divertisment având ca scop atragerea
public
în sala de concert a unui alt segment
de public decât cel tradițional și care
să devină apoi public permanent al
Filarmonicii îndrăgind valorile muzicii
clasice autohtone și universale
interpretate de artiștii târgumureșeni
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8.000

413.500
8.000

0

0
ianuarie
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Acţiunea
2.

3.
4.

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Promovarea unor creații din vasta cultură
muzicală rusă

Concert extraordinar de Ziua
Femeii

Sensibilizarea bărbaţilor în oferirea unui cadou
muzical celor ce le sunt dragi

Concert cameral extraordinar
cu participarea unui pianist de
talie mondială

Promovarea creației muzicale camerale de
Cavartetul de Coarde ”Tiberius” al Filarmonicii

Concert extraordinar de
interpretare tîrgumureșeană

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

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

Atragerea unui alt gen de public în sala
Filarmonicii, gen care îndrăgeşte muzica din filme

Continuarea promovării pe care am
demarat-o împreună cu Maestrul Ozaki
în urmă cu 11 ani privind susţinerea
unui concert cu genul muzicii din filme

5.

6.
Concert extraordinar cu
Muzică din Filme
7.
Concerte extraordinare vocalsimfonice Pascale

Promovarea în continuare a repertoriului specific
acestei sărbători a creştinătăţii şi a tradiţiei
existente în spaţiul nostru spiritual şi cultural

8.

9.

Invitarea unui excelent dirijor din
Rusia, câștigător al unor mari premii la
concursuri internaționale de dirijat
Continuarea obiceiului început în urmă
cu 10 ani privind realizarea unui
concert special dedicat femeilor
Invitarea unui pianist de talie
mondială, care să contribuie la
evidențierea muzicii camerale

Concert extraordinar de
muzică rusă

Oferirea de cătra Filarmonica de Stat
publicului ei meloman a unui
repertoriu care să sensibilizeze
sufleteşte pe toţi iubitorii muzicii
sacre, toți creștinii sărbătorind anul
acesta la aceeași dată Sfintele Paște
Programarea în sala târgumureşeană
de concerte a unor interpreţi de mare
valoare şi promovarea celui mai
exigent repertoriului naţional şi
universal

Zilele Muzicale
Târgumureşene

Festival de răsunet naţional cu o tradiţie de
aproape cinci decenii

Concert extraordinar dedicat
tuturor absolvenţilor mureşeni

Program cu lucrări speciale din muzica de
divertisment atractive și variate pe gustul tinerei
generații

Prime audiții ale unor creații de
musical simfonic și vocal-simfonic

Marcarea festivă a încheierii stagiunii 2018/2019

Invitarea unui dirijor străin și a unui
solist de talie mondială, care să
interpreteze o lucrare concertantă de
mare virtuozitate

10.
Concert extraordinar cu
bijuterii muzicale pentru
închiderea stagiunii
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Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)
februarie

5.000

5.000

5.000

5.000

4.000

4.000

martie
martie
martie
4.000

4.000
aprilie

5.000

5,000
aprilie

7.000

7.000

mai
12.000

12.000

4.000

4.000

iunie

iunie
4.000

4.000

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

11.

12.

13.

14.

Seri de vară cu muzică de
orgă

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

Fiind perioadă estivală, pe lângă
publicul meloman de la noi este şi o
mare afluenţă de turişti care ne
vizitează, iar prin acest proiect
promovăm turismul artistic care
demonstrează potenţialul de care
dispune Judeţul Mureş

Concert extraordinar în cadrul
Festivalului Internațional
George Enescu pe scena
Palatului Culturii din Tirgu
Mureș și la Sala Radio
București

Evidențierea înaltului nivel de interpretare al
Orchestrei Simfonice tîrgumureșene și prezența ei
la București într-un Festival Internațional de
răsunet

Promovarea în cardul Festivalului
internațional George Enescu a unor
lucrări de excepție din creația
muzicală autohtonă și universală
contemporană

Concert extraordinar în
colaborare cu Ambasada
Japoniei în România, Asociaţia
de Prietenie „KumamotoRomânia” şi Liceul Vocaţional
de Arte Tîrgu Mureş

Evidenţierea relaţiilor artistice excelente dintre
Tîrgu Mureş şi artişti sau formaţii din Japonia,
precum şi a sprijinului oferit de Ambasada
Japoniei în schimburile artistice din ultimele două
decenii

Motivarea unor tineri muzicieni
mureşeni de a se pregăti intens pentru
obţinerea unei oportunităţi oferite de
Asociaţia de Prietenie „KumamotoRomânia”

4.500

4.500

Festivalul internaţional “In
memoriam Constantin
Silvestri”

Manifestare artistică de rezonanţă internaţională

Promovarea valorilor interpretative ale
muzicii româneşti şi universale

18.000

18.000

Concert cameral extraordinar
al Cvartetului de coarde
Tiberius al Filarmonicii de
Stat Tirgu Mureș

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

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

6.000

6.000

Concert extraordinar cu
instrument solist de coarde
ciupite

Program inedit cu un instrument solist cvasi exotic

Promovarea diversității existente în
genul muzicii clasice

5.000

5.000

Zilele muzicii sacre

Festival de importanţă judeţeană menit să
trezească şi să întreţină gustul tuturor celor care
iubesc literatura specifică sărbătorii Naşterii
Domnului

Susţinerea de concerte în diferite
locaţii dar şi în Palatul Culturii a unor
programe muzicale aparţinând vastului
repertoriu sacru

15.

16

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

17

TOTAL

Iulieaugust
0

0

septembrie
8.000

8.000

septembrie

octombrie
noiembrie

noiembrie

decembrie
8.000
107.500
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Perioada
(luna)

8.000
107.500

0

0
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

7) MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ
SECŢIA ARHEOLOGIE
1

2

3

4

5

6

Organizarea Expoziției ”Centre
ceramice din Dacia
intracarpatică” organizată în
colaborare cu MNIT și
Complexul Muzeal Bistrița
(Nicoleta Man)
Cercetări arheologice
sistematice la Călugăreni
(Nicoleta Man)
Cercetări
arheologicesistematice la
Vătava – Cetate (Nicoleta Man,
Daniel Cioată)
Editarea şi publicarea
volumului conferinţei Inter
tempora. Cronologia perioadei
medievale timpurii (sec. VII –
XIII) împreună cu Complexul
Muzeal Arad în seria Orbis
Mediaevalis II pe baza
protocolului de colaborare din
2018. (Bonta Coralia
László Keve)
Expoziție „Colecții vechi ale
Muzeului Județean Mureș” –
Colecția Câmpeanu (Bonta
Coralia)

Expoziția prezintă principalele categorii ceramice și
materii prime și ustensile ceraamice din epoca
romană descoperite în centrul și estul Transilvaniei
romane.

Popularizarea celui mai comun
meșteșug din lumea romană.

Continuarea cercetărilor sistematice din anii
precedenți

Continuarea cercetărilor anterioare din
castru și terme.

Proiectul constă în efectuarea unor sondaje de
verificare în apropierea turnului roman de la
Vătava

Continuarea cercetărilor din anii trecuți

Apariţia unor studii ştiinţifice legate de cronologia
perioadei medievale timpurii (sec. VII–XIII).

Problemele, abordarea şi cronologia
perioadei medievale timpurii

Popularizarea patrimoniului Muzeului Județean
Mureș

Workshop Orbis Mediaevalis II
(László Keve Bonta Coralia)

Discuţii legate de editarea volumului Orbis
Mediaevalis II şi cronologia perioadei medievale
timpurii

Sporirea ofertei expoziționale a
muzeului și în special a secției de
arheologie
Aport important la oferta pedagogică a
muzeului
Problemele, abordarea şi cronologia
perioadei medievale timpurii

Martieseptembrie

10.000

Maioctombrie
50.000

40.000
Maioctombrie

10.000
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5.000

5.000
Ianuarieseptembrie

10.000

6.000

10.000

0

1.500

0

Septembri
edecembrie

28
februarie-1
martie
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Acţiunea
7

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Editare și tipărire volum de
studii Bronze Age Connectivity
in the Carpathian Basin.
Proceedings of the
International Colloquium from
Târgu Mureş 13–15 October
2016, Bibliotheca Mvsei
Marisiensis. Series
Archaeologica XV (Rezi
Botond)
Noaptea Muzeelor

Tipărirea comunicăriloor științifice susținute în
cadrul colocviului internaționalBronze Age
Connectivity
in the Carpathian Basin 2016

Promovarea activității muzeului și a
cercetării științifice

Ateliere pentru copiii, expoziție

Promovarea activității muzeului

9

Cercetări arheologice la
biserica Unitariană din Sanvasi.

Cercetare sit medieval timpuriu

Promovarea patrimoniului cultural

10

Restaurare depozit de bronzuri
de la Miercurea Nirajului și a
tezaurului dacic de la Ernei
Diagnostic arheologic și
cercetări arheologice
preventive pe traseul
Autostrăzii
Asigurare fibula de la Suseni,
pentru proiectul internațional
intitulat Late Bronze Age
Passementerie Technology.
Archaeometallurgical
characterization of multi-part
fibulae from the East Europe
Pregătire expoziție Pompei

Restaurarea profesională a acestor piese pentru a
putea fi expuse

Pregătirea pieselor pentru a putea fi
expuse.

Diagnostic arheologic și cercetarea arheologică a
siturilor care vor fi identificate pe traseul autostrăzii

Descărcarea de sarcină arheologică a
terenului afectat de investiție

Realizarea de analize metalurgice pe unele piese de
metal.

Aceste analize pot releva cronologia,
locul de producție și resursele metalelor
din care au fost confecționate aceste
piese.

Pregătirea expoziției Pompei, încheiere de
contracte, asigurare
Volum de studii de arheologie al MJM

Marketing, diseminarea informațiilor,
pregătirea materialelor proprii
Cuprinde studiile arheologilor din
muzeu și a colaboratorilor

8

11

12

13
14

Editare volum Marisia,
fascicola Arheologie, nr. XXXIV

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Mai-iunie

10.000

10.000

5.000

0
10.000

Maidecembrie
8.000

8.000
Aprilienoiembrie

50.000

0

2.500

2.500

150.000

20.000

15.000

Atragerea publicului către muzeu, valorificarea
expozițiilor existente, creșterea valorilor muzeale în

Ghidaj tematic cu muzeografii Muzeului
județean Mureș de 60 minute. Tematici:
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mai

12.000

357.000

Ghidaj tematic

Maidecembrie

decembrie
118.500

ADMINISTRAȚIA PALATULUI CULTURII
1

mai
iunie

25.000

TOTAL

Perioada
(luna)

2.000

0

0
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

rândul locuitorii județului Mureș

2

Atelier de pedagogie Muzeală

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

3

Noaptea Muzeelor 2019

optimizarea accesului publicului la activitatile
muzeale

4

Expoziția Confluențe, ed-III

Promovarea tinerilor artiști din țară.

5

Program de voluntariat
"Gardienii palatului"

6

Crăciun la Palat

7

Materiale de promovare Palatul
Culturii

Atragerea tinerilor către muzeu, creșterea nivelului
de responsabilitate asupra conservarea bunurilor
muzeale, diversificarea programului cultural, scop
educativ.
Strângere de fonduri pentru copii talentați.
Promovarea Palatului Culturii.
Prezentarea Palatului Culturii la diferite târguri de
turism, expoziții etc. la care participă și Consiliul
Județean.

TOTAL

1

SECȚIA ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ
POPULARĂ
Cercetare etnografica, istorica
cu tema: Satul muresean în
tranzitia spre societatea
interbelică

Obtinerea de noi date documentare privind evolutia
satului muresean în perioada de tranzitie de după
Marele Război

Istoria Palatului, Secretele Palatului
Culturii, Perla Art Nuevo. (promovarea
acțiune) materiale de promovare și
materiale didactice.
În parteneriat cu Universitatea de Arte
Târgu Mures, facultatea de arte teatrale
și impresariat artistic. Program de
pedagogie muzeală și teatrală cu
tematica Art Nuevo și Palatul Culturii,
elaborat de studenții Univ. de artă cu
îndrumarea muzeului și profesorilor
universitari. // în parteneriat cu artiști
plastici – „Exprimă-te prin desen”workshop educativ
Spectacol muzical de deschidere
eveniment, ghidaje tematice,
promovare eveniment,
materialeauxiliare pentru eveniment.
Promovarea artelor în rândul tinerilor,
atragerea și educarea publicului în
domeniul artei moderne, pictură,
grafică, sculptură.
Promovarea programului, înstruirea
voluntarilor, activități de supraveghere,
îndrumarea vizitatorilor, ghidaj,
activități de prmovare prin social media.
Strângere de fonduri, atragerea
vizitatorilor, promovarea instituției.
Materiale de promovare: cărți de vizită,
roll-up, broșuri tematice în 5 limbi,
agende, pixuri personalizate etc.

Continuarea cercetării
etnografice/etnologice/antropologice în
legătură cu viața cotidiană a societății
rurale din spatele frontului; pentru
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Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

8.000

0

70.000

70.000

20.000

15.000

5.000

0

4.000

0

4.000
1.011.000

4.000
510.000

Perioada
(luna)

Ianuarienoiembrie
10.000

5.000
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Acţiunea

Scopul

2

Expozitia: Mureșeni în
tranșeele Marelui Razboi

Expoziția tematică va prezenta noi documente
privind viața socială, culturală, religioasă,
economică și politică din arealul mureșean, cu
precădere cel rural

3

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

Cunoaşterea tradiţiilor locale şi respectarea
acestora. Cunoaşterea patrimoniului muzeal;

4

Program educaţional: Şcoala
altfel - Să ştii mai multe, să fii
mai bun!

5

Vacanță la Muzeu

Obiective (descrierea acţiunii)

Proiectul “Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai
bun” are ca scop principal implicarea elevilor, în
activități non-formale, interesante, atractive, care
să le valorizeze talentele, preocupările şi
competenţele. Secţia de Etnografie propune
instituţiilor de învăţământ o serie de activităţi de
pedagogie muzeală, ateliere de lucru şi ghidaje în
expoziţiile tematice, promovarea tradiţiilor şi
obiceiurilor locale legate de sărbătorile pascale.
Activităţi interactive destinate în special copiilor
aflaţi în vacanţă.

digitalizarea a noi documente; cercetare
istorică de teren si de istorie orală prin
aplicarea unor chestionare, interviuri;
achizitionarea unor piese semnificative
pentru ilustrarea perioadei Primului
Razboi Mondial in tinuturile muresene.
Coordonator: Marc Dorel
Realizarea unor filme, înregistrari audio
pentru completarea ghidajului
expozitional.Organizarea unor
evenimente culturale periodice in cadrul
expozitiei (lecții deschise, work shopuri,
ateliere, conferințe)Coordonatori: Marc
Dorel, Pop Angela
Atelierele de lucru planificate cu şcolile
partenere, au ca scop promovarea
tradiţiilor meşteşugăreşti în rândul
tinerilor, prin iniţiere în practicarea unor
meşteşuguri şi deprinderea de la
meşteşugarii locali a tainelor practicării
acestor îndeletniciri. Însuşirea unor
cunoştinţe referitoare la tradiţii şi
obiceiuri, aşa cum sunt ele reliefate în
cadrul muzeului; Cunoaşterea de către
copii a unor lucrări de artă
reprezentative pentru cultura şi arta
populară. Coordonator: Livia Marc
Dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi
pentru diferite mestesuguri traditionale
Ateliere de lucru: tesut, cusut, pictură
icoane pe sticlă, încondeierea şi
vopsirea ouălor de Paşti;
Coordonator: Livia Marc, Tatai Orsolya

Organizarea unor ateliere de pedagogie
muzeală: 1) legate de Primul Război
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Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Ianuarienoiembrie

80.000

100.000

12.000

2.000

lunar

periodic

6.000

1.000

8.000

1.000

Iulieaugust
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

6

Eveniment complex: Noaptea
Muzeelor 2019

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

7

Fotoetnografica: Armata și
războiul

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

8

Târgul de Crăciun la Muzeu

Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale,
însuşirea unor cunoştinţe referitoare la practicarea
acestora şi sensibilizarea, dezvoltarea de abilităţi şi
deprinderi pentru realizarea şi folosirea recuzitei
obiceiurilor de iarnă, după modele tradiţionale.

9

Expozitie de icoane

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

10

Roata timpului - Program
pentru copii

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

Mondial: cunoașterea și confecționarea
modelelor de uniforme militare;
cunoașterea armamentului utilizat în
război; medalii și decorații; transcrieri
de scrisori de pe front; transmiterea de
mesaje telegrafice prin alfabetul Morse;
Cruce Roșie militară. 2) ateliere de
meșteșuguri tradiționale: ţesut,
dantelărit, confecţionare de podoabe şi
port popular, iconărit, cu scopul de a
promova tradiţiile meşteşugăreşti
Eveniment complex: concerte,
vizionarea de filme etnografice in
curtea muzeului, ateliere de lucru
pentru copii organizate în parteneriat cu
celelalte secţii ale MJM şi diferite
institutii de cultură din
oraş.Coordonatori: Laura Pop, Livia
Marc,
Expozitii, ateliere, cercetare etnologica
pentru imbogatirea arhivei muzeale cu
ocazia unor festivaluri sau evenimente
culturale: Festivalul Văii Mureşului,
Festivalul Văii Gurghiului, Vâltoarea
mureşeană, Zilele târgumureşene.
Coordonator: Pop Angela, Pop Laura
Ateliere de lucru: confecţionarea
podoabelor tradiţionale pentru bradul
de Crăciun şi a altor piese din recuzita
sărbătorilor de iarnă; Colinde. Târgul de
Crăciun. Expoziţie cu vânzare.
Coordonator: Livia Marc , Tatai Orsolya
Valorificarea colectiei de icoane pe
sticla a Sectiei de Etnografie si Arta
Populara. Coordonator: Livia Marc
Activitatea se organizează în parteneriat
cu Asociația Világló din Tîrgu Mureș și
Hungarian Heritage House din
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Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

mai

5.000

Martieoctombrie

8,000

1,000
Octombriedecembrie

3.000

-

3,000

-

Apriliedecembrie
Ianuariedecembrie

4.000

2.000
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

11

Societatea rurală în timpul
Primului Război Mondial

Proiect de cercetare etnografica pe Valea Nirajului.

12

Workshop de restaurare textile
și port popular

Asigurarea unei stări de conservare optime pentru
expunerea si valorificarea colecţiilor etnografice din
patrimoniul secției de Etnografie

13

Conferinta națională
multidisciplinară ”De la
tranșeele Marelui Război și
Marea Unire la societatea
interbelică mureșeană”
MARISIA - 2019

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

14

15

BIBLIOTHECA MVSEI
MARISIENSIS. SERIA
ETHNOGRAPHICA nr 7/2019.
Primul Razboi Mondial

Valorificarea cercetărilor ştiinţifice efectuate de
specialiştii din muzee, arhive, universități, alte
instituţii de cercetare.
Valorificarea editorială a patrimoniului etnologic și
istoric prin publicaţii de studii

Budapesta. Programul se adresează
elevilor claselor I-IV., fiind o activitate
comlexă cu elemente teoretice, jocuri,
cântece și ateliere de creație, în funcție
de tema actuală. Coordonator: Tatai
Orsolya
Documentare, cercetare în muzee,
biblioteci, arhive. Cercetare de teren pe
Valea Nirajului. Achiziții documente și
patrimoniu. Coordonator: Tatai Orsolya
Asigurarea unei stări de conservare
optime pentru colecțiile din patrimoniul
secţiei de etnografie.
Implicarea în munca de restaurare atât
a specialiştilor Laboratorului de
Conservare Restaurare, cât şi a unor
specialişti de la alte instituţii de profil
de restaurare-conservare.
Coordonatori:Ana Maria Pascu, Gyeresi
Carmen
Introducerea în circuitul ştiinţific
național a rezultatelor cercetăriilor,
istorice, arheologice și
etnografice.Responsabili: Marc Dorel,
Pop Angela
Responsabil: Pop Laura
Introducerea în circuitul ştiinţific a
rezultatelor cercetăriilor etnografice.
Volum dedicat temelor sesiunilor
naţionale de comunicări ştiinţifice.
Corpus de documente: scrisori,
fotografii, memorii, jurnale din Primul
Război Mondial Si referitoare la Marea
Unire; documente ale Consiliului
Dirigent cu referiri la judetul Mures
Coordonatori: Pop Angela, Marc Dorel
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Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Ianuarieseptembrie
3.000

-

5.000

-

septembrie

noiembrie

15.000

12.000
noiembrie

15.000

15.000

15.000

10.000

septembrie
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

TOTAL

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat
192.000

Perioada
(luna)

149.000

SECȚIA DE ARTĂ
1
Expoziţie temporară Tonitza.

Imagini ale copilăriei

Punerea în valoare a ultimelor achiziții și a lucrărilor
autorului și a altor artiști în contextul temei din
patrimoniul Secției de Artă, cu colaborarea altor
muzee și instituții de specialitate din România.

2
Expoziție de artă Modernități în

arta transilvăneană. Mentori și
discipoli 1900-1950.
3

Punerea în valoare a ultimelor achiziții și a lucrărilor
autorului și a altor artiști în contextul temei din
patrimoniul Secției de Artă, cu colaborarea altor
muzee și instituții de specialitate naționale și
internaționale.

” Noaptea muzeelor- Noaptea
muzelor”

Educarea publicului.

Volum Palatul Culturii, limba
engleză

Diseminarea informațiilor legate de construirea
palatului, cel mai important monument Art
Nouveau din Romania

Publicaţie Conferinţă Ion Vlasiu

Educarea publicului.

4

5
6

Expoziție temporară Eugen
Gâscă- Editarea catalogului,
afișului și a CD-ului de
prezentare a expoziţiei
documentare
TOTAL

Informarea publicului asupra valorilor
de artă. Organizarea spațiului
expozițional, realizarea asigurărilor de
împrumut, a transportului lucrărilor de
patrimoniu, promovarea expoziției,
editarea catalogului, simpozion național
de istoria artei.
Informarea publicului asupra valorilor
de artă. Organizarea spațiului
expozițional, realizarea asigurărilor de
împrumut, a transportului lucrărilor de
patrimoniu, promovarea expoziției,
editarea catalogului, simpozion național
de istoria artei.
Informarea publicului asupra valorilor
de patrimoniu local și educarea plastică
a tinerilor.
Informarea publicului vizitator asupra
valorilor ce se găsesc în acest edificiu
unicat în țara noastră. O publicație în
limba engleză este de mult așteptat pe
piață.
Informarea publicului asupra
cercetărilor în domeniul artei

martie

250.000

120.000
noiembrie

150.000

0

5.000

0

mai

iulie
50000

45000

10.000

5000

noiembrie
iulie

Informarea publicului asupra
caracteristicilor ale creației artistului
Eugen Gâscă

Cunoaşterea valorilor de patrimoniu naţional.

8000

0

473.000

170.000

40.000

40.000

SECŢIA ISTORIE
1

Expoziție, Replica Tezarului de
la Sânnicolau Mare

Prezentarea epocii migraţiilor prin tezaurul de la
Sânnicolau Mare

Tezaurul de la Sânnicolau Mare este
unul dintre cele mai importante tezaure
descoperite în Bazinul Carpatic.
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Maiseptembrie
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Acţiunea
2

3

Expoziţie, Oasele vorbitoare CSI În arheologie (Szeged)

Expoziție, De la stâncă la
toporul de piatră, de la pădure
la deșert" (Debrecen)

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Realizarea expoziţiei tematice despre metodele de
investigaţie a bioarheologiei. Expoziţie interactivă
pentru copii

Prezentarea noilor descoperiri din preistoria
Bazinului Carpatic (neolitic) cu ajutorul unei
expoziţii interactive

4

Simpozion internaţional de
antropologie fizică, ediţia a IIIa

Prezentarea noilor descoperiri în domeniu

5

EXPOZIŢIE Oraşul liber regesc

Realizarea expoziţiei tematice despre istoria
oraşului liber regesc Târgu Mureş în secolul al XVIIlea

6

Cercetări non-distructive la
situl roman de la Tofalău,
respectiv zona Măgherani, sit
presupus din revoluția1848.
Valorificarea sticlăriei
arheologice din situl Tîrgu
Mureș - Cetate (analize fizicochimice)

Identificarea unor complexe arheologice de mare
importanță

7

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

Prezentarea riturilor şi ritualurilor
funerare din diferite epoci şi metode de
investigaţie în bioarheologie. Pedagogie
muzeală pe baza expoziţiei. Scopul
principal al organizatorilor este să ofere
informaţii utile pentru studenţi de la
UMF şi elevei din liceele oraşului Târgu
Mureş.
Organizare expoziție: "A sziklától a
kőbaltáig, az erdőtől a sivatagig. De la
stâncă la toporul de piatră, de la
pădure la deșert"
Prezentarea noilor descoperiri în
domeniu de specialişti din centre
importante ale Europei (Franţa, Croaţia,
Ungaria şi România). Prin organizarea
simpozionului internaţional sprijinim
prestigiul internaţional al Muzeului
Judeţean Mureş.
Prezentarea rezultatelor noilor cercetări
arheologice şi arhivistice legate de
istoria oraşului modern timpuriu.
Expoziţia va înfăţişa aspecte importante
legate de viaţa cotidiană a orăşenilor,
cadrul administrativ şi juridic, breslele
meşteşugăreşti, etc.
Cartarea unei zone cât mai extinse a
perimentrului sitului de epocă romană
de la situl Podmoal prin măsurători
geomagnetice și periegheză.
Activitățile concrete de inventariere,
cercetare și valorificare științifică a
acestui tip de piese de patrimoniu se
impun a fi însoțite, pe lângă o
documentare științifică asupra
caracteristicilor morfologice și stilistice,
de analize arheometrice realizate
asupra materialului din care au fost
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Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

25.000

17.000

15.000

10.000

7.000

Perioada
(luna)

Septembri
edecembrie

Maiseptembrie
octombrie

6.000
Mai-august

60.000

10.000

25.000

5.000
Martienoiembrie

10.000

5.000
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Perioada
(luna)

realizate (compoziția pastei). În acest
domeniu Muzeul Județean Mureș nu
dispune de mijloace tehnice sau
personal specializat, fiind necesară
contractarea unui cercetător extern.
Inventarierea, documentarea,
cercetarea unui număr de 10
monumente targumureșene.

8

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

Prelucrarea științifică a istoricului patrimoniului
construit din Targu-Mureș

9

Contribuție la editarea unui
volum de studii despre valorile
arhitecturale ale orașului
Târgu-Mureș
Prelucrarea materialului din
fototeca secției de istorie

Prezentarea rezultatelor științifice ale proiectului
Topografia Monumentelor Istorice din TarguMureș. În parteneriat cu Asociația Muzeului
Ardelean, Asociația Centrul
Valorificarea patrimoniului imobil și a rarităților
fotografice aflate în colecțiile secției de istorie

Scoaterea unui volum cu studii
referitoare la patrimoniul construit
mureșean.

11

Ziua Internațională a
Monumentelor Istorice, 18
aprilie 2019 (ORBÁN J.)

Diseminarea cercetărilor recente legate de
monumente, popularizarea patrimoniului construit.

12

Volum biserica din cetate

Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea
în limba germană și engleză despre biserica
medievală din cetate.

13

Cultura filmului de amator în
perioada socialistă. Filmele lui
Ervin Schnedarek și Cineclubul
Mureș. Eveniment de proiecție
(ORBÁN J.)

În perioada socialistă în Casa Sindicatelor din
Târgu-Mureș a funcționat printre altele și
Cineclubul Mureș condus de Ervin Schnedarek.
Clubul de filme a făcut accesibil

Prezentarearea rezultatelor topografiei
mureșene de monumente, prelegeri,
tururi ghidate în oraș, prezentarea
monumentelor aflate în posesia
muzeului etc.
Prezentarea rezultatelor cercetărilor
arheologice și a cercetărilor de
paramenți, respectiv a celor de arhivă
în vederea oferirii unor informații
pentru turiști.
Evenimentul planificat ar prezenta o
selecție din aceste materiale. Proiecția
filmelor ar fi acompaniate de discuții cu
foștii membri al clubului, ar fi prezentat
povestea.

10

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

octombrie

5.000

Realizarea unei expoziții cu peisaje
urbane, rarități fotografice etc.

TOTAL

septembrie

4,500
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4,500
octombrie

5000

18-19
aprilie

2.500

mai

20.000

2.000
206.000

SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII

5.000

20.000

august

1.000
138.500

0

0
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Acţiunea

1
2

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Programul de pedagogie
muzeală "Muzeul mai aproape
de tine"

Valorificarea patrimoniului muzeal în funcție de
calendarul evenimentelor ecologfice

Noaptea muzeelor - ediția a
XI-a

Optimizarea accesului publicului la activități
muzeale

Conferința internațională de
comunicări științifice
„Preocupări recente în
cercetarea, conservarea și
valorificarea patrimoniului
cultural” - ediția a XII-a.
Școala de vară la muzeu
- ediția a IX-a

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

Tricolorul României în lumea
vie, ediția a VIII-a

Educarea publicului în spiritul dragostei și
respectului pentru natură; valorificarea
expoziţională a bunurilor culturale mobile roşii,
galbene şi albastre din colecţiile muzeului
Valorificarea cercetărilor științifice în domeniu și
a bunurilor culturale mobile din Muzeul Județean
Mureș

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

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

ianuariedecembrie

1.500

1.000
mai

1.000

3

atragerea copiilor și a elevilor spre muzeu și
inițierea lor în tainele meseriei de muzeograf

4

5
Editare Marisia XXXVIII,
fascicula Științele Naturii
6

7

8

Editarea și tipărirea volumului
pedagogie muzeaală VI,
fascicula Stiintele naturii

valorificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu și a
bunurilor culturale mobile și imobile din Muzeul
judetean Mureș - sectia de știintele naturii.

Mini expozitia temporară
”Exponatul lunii”

vizualizarea patrimoniului muzeal conservat în
depozitele știintifice, printr-o diversificare a ofertei
pentru public, alta decât cea prin expozitia de bază

Conferință tematică, având ca invitați
specialiști renumiți în domeniu, din
România și din alte țări; introducerea
în circuitul științific a rezultatelor
cercetărilor în domeniu, efectuate de
către specialiștii muzeului
Organizarea unor ateliere de creație
pentru copii și elevi, în cadrul cărora
aceștia își pot manifesta creativitatea,
îndemânarea și abilitățile de
comunicare și de lucru în echipă și pot
pătrunde în tainele muzeului
Miniexpoziţie: „Reprezentanţi tricolori
în lumea vie”; videoproiecție;atelier
de pedagogie muzeală

noiembrie

12.000

12.000
iulie

1.000

1.000
decembrie

500
Introducerea în circuitul științific a
rezultatelor cercetărilor din domeniul
științelor naturii
introducerea în circuitul știintific a
rezultatelor cercetărilor din domeniul
pedagogiei muzeale din subdomeniul
Știintele naturii
realizarea, lunar a unor mini expozitii cu
un bun cultural mobil conservat în
depozitele știintifice ale muzeului, din
dorința de a împărtăși vizitatorilor
bogatia și varietatea patrimoniului
muzeal deținut de institutia muzeală
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Perioada
(luna)

100
2019

5.000

5.000
2019

5. 000

5.000

1,000

1,000

Ianuariedecembrie
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

mureșeană, ca parte a patrimoniului
național
TOTAL

27.000

25.000

0

0

SECȚIA GURGHIU
1.

2

3

Mineralia

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

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

Atragerea publicului către muzeu

Activitate bianuală cu vânzare.
Prezintă publicului eșantioane de
pietre prețioase și decorative, fosile,
meteoriți, prelucrate sau brute.
Fiecare ediție va prezenta o ”vedetă”
cu informații și imagini pe panouri
expoziționale și eșantioane în vitrine
separate de restul expoziției. Mineralul
”vedetă” este un pretext pentru o
susținută activitate educațională
legată de înțelegerea scoarței
terestre,

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

Atragerea copiilor și elevilor către muzeu

Activitate educativă de popularizare a
MJM, a secțiilor acestuia, a domeniilor
de activitate și expoziționale, de
restaurare și cercetare în teren. Copiii
vor afla istoria diferitelor obiecte ce pot
fi expuse în expoziții sau depozitate în
muzeu. Vor executa din materiale
diverse, prin tehnici variate, o seamă de
obiecte legate de temele discutate.
Activitate educativă interdisciplinară
legată de orice posibilă temă de
cercetare sau expozițională. Copiii pot
face legătura dintre materiile învățate la
școală și activitățile dintr-un muzeu. Pot
înțelege necesitatea cercetărilor într-un
anumit domeniu, pot înțelege de ce
cunoștințe specifice este nevoie pentru
a face anumite studii.
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Martie şi
octombrie

2.000
3.000

1.000
1.000

aprilie

3.000

1.000

Ianuariedecembrie
, lunar
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

4

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

Atragerea copiilor și elevilor către muzeu

5

Proiectul "Traseul Limesului
Roman în judeţul Mureş"

Promovare traseului şi atragerea vizitatorilor către
muzeu

6

Cercetări de arheologie
aeriană pe limesul estic

Identificarea unor noi puncte pe limesul estic

7

Ziua porţilor deschise la
Castelul Gurghiu

Sensibilizarea comunităţii locale privind valoarea
ansamblului arhitectural de la Gurghiu

8

Festival 7R de la Călugăreni

Promovarea sitului roman şi monastic de la
Călugăreni

9

Cercetări non-distructive la
situl roman de la Sighișoara

Cercetarea complexă a sitului

10

Cercetări arheologice la castrul
din Sărățeni

Cercetarea complexă a sitului

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Activitate educativă prin care
participanții vor dobândi cunoștințe
despre istoria unor obiecte/artefacte
din muzeu, sau depozitele muzeale:
”povești” ale obiectelor aparținând
diferitelor epoci istorice, descoperite pe
teritoriul orașului sau județului, etc.
Realizarea de materiale promoţionale
(hărţi, broşuri, afişe) şi indicatoare,
îmbunătățirea expozițiilor din
pavilioanele Time Box de la Călugăreni.
Efectuarea a cel puţin 15 ore de zbor şi
cartarea siturilor de pe limesul estic al
Dacia.

3.000

1.000

Iulie și
august

15.000

6.000

Martiedecembrie

10.000

5.000

Ianuariedecembrie

Realizarea unei mini expoziţii privind
trecutul castelului şi proiectul de
reabilitare a complexului. Asigurarea de
ghidaje specializate la castel și
realizarea de ateliere de educaţie
muzeală.
A șasea ediţie a evenimentului muzeal
de amploare conţinând elemente de
reenactment, de pedagogie muzeală,
expoziţională şi artistică.
Cartarea unei zone cât mai extinse a
perimentrului sitului de epocă romană
de la situl Podmoal prin măsurători
geomagnetice și periegheză.
Cercetarea unei zone cât mai extinse a
perimentrului sitului de epocă romană
de la castrul roman cu scopul de a
amenaja un parc arheologic pe terenul
din zona praetenturii castrului.

10.000

5.000

aprilie

80.000

70.000

august

10.000

6.500

Martie-mai

15.000

5.000

Aprilieiulie
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

11

Restaurarea și conservarea
pieselor arheologice

Conservarea colecției

12

Analize arheometrice Ceramica romană de la
Călugăreni

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

13

Cercetări non-invazive pe situl
arheologic Morești

Măsurători geofizice și periegheză pe situl
arheologic de la Morești

14

Războiul tranșeelor - Editare
carte

Editare catalog foto

Piesele de metal și de ceramică
descoperite în cursul săpăturilor
arhologice pot fi valorificate științific și
muzeologic doar după o conservare sau
restaurare adecvată.
Analizele petrografice de tip XRF pe
materialele ceramice este necesară
pentru a realiza o bază de paste
ceramice locale la Brâncovenești și
Călugăreni. În cazul celor de la
Brâncovenești se vor selecta acele
vase, care datorită cercetărilor din
atelierul ceramic s-au adeverit a fi
produse locale. Mostrele locale pot fi
folosite ca și bază de comparație în
cazul tuburilor de boltă, descoperite în
atelierul ceramic, pentru a determina
sau verifica locul de producție a
acestora.
Efectuarea unor măsurători geofizice și
topografice pe situl arheologic de la
Morești (jud. Mureș), punctele „Podei”
și „Hulă”, cu scopul de a identifica pe
teren săpăturile arheologice care au
avut loc între 1951–1956. Măsurători
geofizice și periegheză cu scopul de a
identifica extinderea așezării din epoca
gepidică și a cimitirului roman de pe
punctul „Podei”, respectiv a cimitirului
din epoca gepidică de pe punctul
„Hulă”. Realizarea unei hărți cu
coordonate stereo 70 care include toate
rezultatele obținute în urma cercetărilor
de teren.
Tranșeele din Primul Război Mondial
situate pe teritoriul județului Mureș sunt
elemente definitorii ale peisajului
cultural mureșan. Aceste monumente
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Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)
Apriliedecembrie

20.000

0

6.000

3.000

Martieiulie

15.000

5.000

Martie-mai

15.000

14.000

ianuarie iunie
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Acţiunea

15

Săpături de salvare și
supraveghere la Eremitu

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Realizarea cercetărilor conditionate de canalizarea
de la Eremitu

ale patrimoniului imobil nu au fost
cartate sistematic niciodată, drept
urmare nu pot beneficia de statutul de
situri arheologice sau monumente
istorice protejate. Cartarea lor
sistematică prin mijloace și tehnici
interdisciplinare (GIS, măsurători
topografice, fotografii aeriene,
periegheză, etc. desfășurat paralel cu
cercetările cartografice din arhive și
publicații vor permite întocmirea
documentației.
Cercetare exhastivă a zonelor afectate
de investițiile infrastructurale de pe
raza comunei Eremitu.
TOTAL

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

300.000

Perioada
(luna)

Ianuariedecembrie

102.500

507.000

226.000

0

0

LABORATOR CONSERVARE - RESTAURARE
1

Noaptea Muzeelor – 4 ateliere
pentru copii

Divertisment oferit copiilor - pedagogie muzeala

2

Atelier de pictura

Inițierea tinerilor cu vocație în arta decorării cu
pictura a pieselor de lemn; posibilitatea crearii unor
replici la scara normală sau redusă, drept mobilier
pt. salile destin atel. de ped. muz .

3

Asigurarea unor activități cu caracter educativ și
formator

4

Festivalul Roman de la
Calugareni, ateliere de creatie:
sculptura, scriere, mozaic,
teracota
Atelier de restaurare textile

restauraraea unor piese textile din colectia sectiei
de etnografie

restaurarea obiectelor, colaborarea cu
institutii de profil, implicarea studentilor
și absolventilor in munca de restaurare

5

Practica cu studenți

Asigurarea unor activități cu caracter formator

Asigurarea unor activitati cu caracter
formator

divertisment oferit publicului, pedagogie
muzeala, imbunatatirea imaginii
institutiei
decorarea prin pictare a unor
esantioane și a unor piese de mobilier,
pentru a reconstitui decorul original, cu
rol practic, expozitional, ilustrativ sau
chiar cu posibilitatea de comercializare
in beneficiul institutiei
divertisment oferit publicului, pedagogie
muzeala, imbunatatirea imaginii instit.
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mai
5.000

0
mai

25.000

0

5.000

0

august

septembrie
15.000

10.000

18,000

0

septembrie

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

6

Workshop restaurare lemn
policrom, Biserica de la Căcuci,
etapa a IV-a

conservarea și restaurarea unor obiecte de
patrimoniu in vederea expunerii

restaurarea obiectelor, colaborarea cu
institutii de profil, implicarea studentilor
și absolventilor in munca de restaurare

7

Workshop restaurare pictura
ulei pe panza

conservarea și restaurarea obiectelor muzeale

8

Catalog, achiziții, restaurare

Valorificarea prin publicare a lucrarilor de
restaurare din cadrul Muzeului

operatii de restauarare, restabilirea
integritatii obiectelor, implicarea
studentilor și absolventilot în munca de
restaurare
O publicatie de specialitate pentru
public țintă

Pagini de literatură
universală: J. D. Salinger

2.

File de istorie literară:
Revista „Vatra”

3.

Sub semnul enciclopedismului
românesc:
Dimitrie Bolintineanu

4.

Sub semnul muzicii:
Cziffra György

5.

Serata literară „Porni
Luceafărul”, ediţia XXX

25.000

25.000

25,000

25000

Aniversarea a 169 de ani de la naşterea marelui
poet Mihai Eminescu

Expoziţii de carte / afişe şi materiale
informative; activități interactive în
parteneriat cu Căminul pentru
Persoane Vârstnice din Tîrgu Mureș
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septembrie

septembrie

2.936.000
8) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ
Expoziție de carte și materiale
Aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui J. D.
informative; portret al autorului în
Salinger (1 ian. 1919, New York - 27 ian. 2010,
mediul on-line (pagina de facebook a
Cornish), scriitor american
Bibliotecii)
125 de ani de la apariţia la Bucureşti a revistei
Expoziție cu primele numere ale
bilunare „Vatra” (1 ian. 1894 - aug. 1896), dir :
revistei existente în colecțiile
I.L. Caragiale, I. Slavici, G. Coşbuc
Bibliotecii
Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui
Expoziție de carte și materiale
Dimitrie Bolintineanu (14 ian. 1819, Bolintin-Vale informative; schiță de portret în
20 aug. 1872, Bucureşti), poet, jurnalist,
mediul on-line (pagina de facebook a
dramaturg, diplomat, participant la Revoluţia din
Bibliotecii)
1848
Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Cziffra
Audiții muzicale și materiale
György (5 nov. 1921, Budapesta - 15 ian. 1994,
informative; schiță de portret în
Senlis, Franţa), pianist maghiar, cetăţean francez
mediul on-line (pagina de facebook a
(din 1968); considerat unul dintre cei mai mari
Bibliotecii)
pianişti ai sec. XX

Perioada
(luna)
octombrie

45.000
163.000

TOTAL
Total secții

1.

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

0
60.000

0

0

1.397.000

0

0

300

300

ianuarie

300

300

ianuarie

300

300

ianuarie

300

300

ianuarie

200

200

ianuarie

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

6.

Ziua Culturii Naţionale

Aniversarea Zilei Culturii Naționale: 15 ianuarie

7.

Istoria la apel:
Edward Gibbon

Comemorarea a 225 de ani de la moartea lui
Edward Gibbon (27 apr. 1737 - 16 ian. 1794),
istoric englez

8.

Titanii cinematografiei
universale: Telly Savalas

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Telly
Savalas (21 ian. 1922 - 22 ian. 1994), cântăreţ,
actor de teatru , film şi televiziune, regizor,
scriitor, scenarist american

Talent și creativitate:
Edvard Munch

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui
Edvard Munch (12 dec. 1863 - 23 ian. 1944, Oslo),
pictor norvegian, pionier al artei moderne,
precursor al expresionismului

9.

10.

File de trecut: Ioan Mihaly de
Apșa

11.

Enciclopedism literar: Ady
Endre

12.

Sub semnul muzicii
renascentiste: Giovanni
Pierluigi da Palestrina

13.

Muzica și știința: Adolphe Sax

Aniversarea a 175 de ani de la naşterea lui Ioan
Mihaly de Apșa (25 ian. 1844, Apşa de Mijloc - 14
oct. 1914, Gherla), istoric român, membru
corespondent al Academiei Române (din 1901);
cunoscut mai ales pentru lucrarea sa de referinţă
„Diplome maramureşene din secolul al XIV-lea şi
al XV-lea ”, premiată de Academia Română cu
„Premiul Năsturel-Herescu” (1902)
Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Ady
Endre (22 nov. 1877, Eriu - Meţenţ, comitatul
Sălaj - 27 ian. 1919, Budapesta), poet, jurnalist,
critic teatral, scriitor maghiar
Comemorarea a 425 de ani de la moartea lui
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 - 2 feb.
1594), compozitor, kapellmaister, profesor de
muzică, cel mai important compozitor al
Renaşterii
Comemorarea a 125 de ani de la moartea lui
Adolphe Sax (6 nov. 1814 - 7 feb. 1894) muzician,
profesor universitar, inventator, constructor de

Program literar artistic în aer liber, la
statuia poetului Mihai Eminescu.
Manifestări organizate în parteneriat
cu Consiliul Județean, Primăria
Municipiului, Inspectoratul Școlar
Județean și alte instituții
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

200

200

Ianuarie

300

300

ianuarie

Vizionare de film; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

300

300

Ianuarie

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

300

300

ianuarie

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

300

300

Ianuarie

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

300

300

Ianuarie

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

300

300

februarie

Audiții muzicale și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a

300

300

februarie
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Acţiunea

14.

Feminism și literatură:
Otilia cazimir

15.

Valentine’s Day - 14 februarie

16.

În lumina reflectoarelor:
Alexandru Bocăneț

17.

Știința medicinei:
Mihai Ciucă

18.

Presidents’ Day - 20 februarie

19.

Ziua Internaţională a Limbii
Materne - 21 februarie

20.

Tradiţii americane

21.

Sub semnul muzicii:
Constantin Silvestri

22.

Arta la superlativ:
Charles Le Brun

Scopul

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Obiective (descrierea acţiunii)

instrumente muzicale belgian; a inventat
saxofonul (1846)
Aniversarea a 125 de ani de la naşterea scriitoarei
Otilia Cazimir, pseudonimul literar al Alexandrinei
Gavrilescu (12 feb. 1894, Cotu Vameş, j. Neamţ 8 iun. 1967, Iaşi), poetă, traducătoare, publicistă

Perioada
(luna)

Bibliotecii)
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Activităţi interactive, expoziţie de
carte și materiale informative;
spectacol în colaborare cu școli și licee
din Tîrgu Mureș
Vizionare de film; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

300

30

0

0

300

300

februarie

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

300

300

februarie

Cunoașterea semnificației Zilei Președintelui în
cultura americană

Activităţi interactive, expoziţie de
carte / materiale informative

0

0

Cunoaşterea importanţei şi a simbolisticii Zilei
Internaţionale a Limbii Materne din calendarul
UNESCO
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Mondiale a
Cercetăşiei - 22 februarie
50 de ani de la moartea lui Constantin Silvestri (31
mai 1913, Bucureşti - 23 feb. 1969, Londra),
dirijor, compozitor, pianist, profesor universitar
român
Aniversarea a 400 de ani de la naşterea lui Charles
Le Brun (24 feb. 1619 - 12 feb. 1690), pictor şi
decorator francez, director al Academiei Regale
de Pictură şi Sculptură, prim pictor al regelui
Ludovic al XIV - lea; a decorat castelul Versailles
(1661 - 1690)

Concurs cu participarea elevilor de la
licee din judeţ / materiale informative
/ afişe, pliante
Materiale informative, activităţi
interactive cu elevi
Audiții muzicale și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

100

100

0

0

30

30

30

30

Cunoașterea semnificației zilei -Valentine’s Day în cultura americană
Aniversarea a 75 de ani de la naşterea lui
Alexandru Bocăneţ (15 feb. 1944, Bucureşti - 4
mar. 1977, Bucureşti), regizor român
Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Mihai
Ciucă (18 aug. 1883, Săveni - 20 feb. 1969,
Bucureşti), medic, om de ştiinţă, cercetător,
profesor universitar în domeniul bacteriologiei,
bolilor infecţioase şi vaccinurilor; membru al
Academiei Române (din 1938)

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

Pagina 83

februarie

500

100

februarie

Februarie

Februarie
100

Februarie

0

Februarie

februarie
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

23.

Pagini de literatură franceză:
Alphonse de Lamartine

Comemorarea a 150 de ani de la moartea lui
Alphonse de Lamartine (21 oct. 1790 - 28 feb.
1869), poet, scriitor, politician francez, membru
al Academiei Franceze

24.

Ziua mărţişorului - 1 Martie

Cunoaşterea semnificaţiei şi a tradiţiilor specifice
Zilei de 1 Martie

25.

Între legendă și realitate:
Cyrano de Bergerac

Aniversarea a 400 de ani de la naşterea lui Cyrano
de Bergerac (6 mar. 1619, Paris - 28 iul. 1655,
Sannois), eseist şi dramaturg francez

26.

„De ziua Mamei…” - 8 Martie

Aniversarea Zilei Internaţionale a Femeii

27.

Din nou despre muzică:
Hector Berlioz

28.

Enciclopedism științific:
Grigore Antipa

Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Materiale informative / cerc de lucru /
activităţi interactive în colaborare cu
Palatul Copiilor
Expoziție de carte și materiale
informative; portret al autorului în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Expoziţie de carte / program culturalartistic
Audiții muzicale și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

30

30

100

100

martie

30

30

martie

300

300

martie

30

30

martie

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

30

30

martie

Literatura SF: John Wyndham

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui John
Wyndham (10 iul. 1903 - 11 mar. 1969), scriitor
englez de literatură science - fiction

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

30

30

martie

30.

File de istorie ungară:
Benda Kálmán

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Benda
Kálmán (27 nov. 1913, Oradea - 13 mar. 1994,
Budapesta), istoric, arhivar maghiar, laureat al
Premiului „Széchenyi”, membru titular al
Academiei Ungare de Ştiinţe

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

30

30

martie

31.

Între profesie și vocație:
Kármán József

Aniversarea a 250 de ani de la naşterea lui
Kármán József (14 mar. 1769 - 3 iun. 1795),
avocat, scriitor, romancier maghiar

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

30

30

martie

29.

Comemorarea a 150 de ani de la moartea lui
Hector Berlioz (11 dec. 1803 - 8 mar. 1869),
compozitor, dirijor, critic muzical, jurnalist,
scriitor francez
Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui
Grigore Antipa (27 nov. 1867, Botoşani - 9 mar.
1944, Bucureşti), naturalist, biolog, zoolog,
oceanolog, profesor universitar, membru al
Academiei Române, director al Muzeului Naţional
de Istorie a Naturii (1892 - 1944), azi Muzeul
„Grigore Antipa”
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui Vilmos
Aba Novak (15 mar. 1894, Budapesta - 29 sep.
1941, Budapesta), pictor, grafician maghiar

32.

Arta maghiară:
Vilmos Aba Novak

33.

Enciclopedism muzical:
Nat King Cole

34.

Monștrii sacrii ai
cinematografiei românești:
Gina Patrichi

35.

Ziua Mondială a Francofoniei 20 martie

36.

Ziua Internaţională a Poeziei 21 martie

Marcarea Zilei Internaţionale a Poeziei

37.

„Planeta, încotro?...”

Cunoaşterea importanţei Zilelor Mondiale a Apei
(22 martie) şi a Meteorologiei (23 martie)

38.

Ereditate literară:
Arany László

Aniversarea a 175 de ani de la naşterea lui Arany
László (24 mar. 1844, Salonta - 1 aug. 1898,
Budapesta) poet, scriitor, traducător, om politic
maghiar; fiul scriitorului Arany János

39.

Ziua Poliției Române - 25
martie

40.

Ziua Mondială a Teatrului - 27
martie

Expoziție de albume și materiale
informative; portret al pictorului în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Audiții muzicale / vizionare de filme,
materiale informative; schiță de
portret în mediul on-line (pagina de
facebook a Bibliotecii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

30

30

martie

30

30

martie

Vizionare de film; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

30

30

martie

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

100

100

martie

100

100

martie

200

200

martie

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

30

30

martie

Conștientizarea rolului poliției în comunitate

Activităţi cultural-educative, în
parteneriat cu Inspectoratul Județean
de Poliție Mureș și Poliția Locală

400

400

martie

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Teatrului

Activităţi cultural-educative, în
parteneriat cu Teatrul Naţional şi
Teatrul Ariel, cu specialiști în domeniu

400

400

martie

Aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Nat
King Cole (17 mar. 1919 - 15 feb. 1965), pianist
american, compozitor, interpret de jazz, cântăreţ
şi actor de film
Comemorarea a 25 de ani de la moartea actriţei
Gina Patrichi (8 mar. 1936, Oituz - 18 mar. 1994,
Bucureşti), actriţă de teatru, film, televiziune şi
teatru radiofonic

Marcarea Zilei Mondiale a Francofoniei

Activităţi cultural-educative, în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Mureș, profesori de
specialitate
Materiale informative, afişe, concurs
interactiv cu elevi din municipiu, în
colaborare cu Administraţia Bazinală a
Apelor Mureş
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Acţiunea

41.

Reuniunea culturală
„Basarabie română”

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Consolidarea relaţiilor cultural-ştiinţifice românomoldovene

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

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Eugen
Ionescu (26 nov. 1909, Slatina - 28 mar. 1994,
Paris), scriitor de limbă franceză originar din
România, dramaturg, poet, critic literar,
protagonist al teatrului absurdului; membru al
Academiei Franceze
Aniversarea a 175 de ani de la naşterea lui Paul
Verlaine (30 mar. 1844, Metz - 8 ian. 1896, Paris),
poet francez, reprezentant al simbolismului
european

42.

Unitate prin diversitate
lingvistică: Eugen Ionescu

43.

Simbolism european:
Paul Verlaine

44.

Cartea pentru copii

45.

Din culisele chirurgiei
plastice: Joseph E. Murray

46.

Ziua Mondială a Sănătăţii aprilie

47.

File de literatură română:
Ion Minulescu

48.

Hazard și imaginație:
Paul Hazard

49.

Ziua Mondială a Artei - 15
aprilie

50.

Pagini de literatură franceză:
Anatole France

7

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat
500

500

Perioada
(luna)

martie
martie

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

30

30

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

30

30

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Cărţii pentru Copii 2 aprilie

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

300

300

100 de ani de la naşterea lui Joseph E. Murray (1
apr. 1919, Milford - 26 nov. 2012, Boston), medic,
chirurg, profesor universitar american, contribuţii
importante în chirurgia plastică, laureat al
Premiului Nobel pentru Medicină (1990)

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

30

30

martie

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Mondiale a
Sănătăţii

Activităţi în parteneriat cu ONG-uri,
clase cu domeniul de specialitate
medicină, studenţi de la UMF

50

50

aprilie

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

30

30

aprilie

30

30

aprilie

30

30

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Ion
Minulescu (6 ian. 1881, Bucureşti - 11 apr. 1944,
Bucureşti), poet, prozator, lingvist, jurnalist,
critic literar şi de teatru
Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Paul
Hazard (30 aug. 1878 - 13 apr. 1944), eseist,
istoric literar francez
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Mondiale a Artei
(în memoria lui Leonardo da Vinci: 15 aprilie
1452-2 mai 1519)
Aniversarea a 175 de ani de la naşterea lui
Anatole France (16 apr. 1844, Paris - 12 oct.
1924), poet, romancier, critic literar, bibliotecar
francez

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

martie

aprilie
aprilie
30

30
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

51.

Ziua Internaţională a
Monumentelor şi a Locurilor
Istorice - 18 aprilie

Înţelegerea semnificaţiei zilei şi valorificarea
patrimoniului cultural local

52.

Ziua Pământului - 22 aprilie

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Pământului

53.

Clasicii literaturii române:
Camil Petrescu

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui Camil
Petrescu (22 apr. 1894, Bucureşti - 14 mai 1957,
Bucureşti), poet, dramaturg, romancier

54.

Ziua Mondială a Cărţii şi a
Dreptului de Autor - 23
aprilie

55.

Săptămâna Naţională a
Bibliotecilor

56.

Sub semnul științei:
Anders Celsius

57.

Ziua Mondială a Proprietăţii
Intelectuale

58.

Romanul istoric în literatura
maghiară:
Jósika Miklós

Expoziţii cu ilustraţii, fotografii,
reproduceri, activităţi interactive în
colaborare cu Muzeul Judeţean Mureş
Afişe şi materiale informative în
limbile română și maghiară,
prezentare powerpoint privind
necesitatea protejării mediului
înconjurător, ateliere de informare și
conștientizare în rândul elevilor, în
colaborare cu ONG-uri de profil

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

100

100

aprilie

100

100

aprilie

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

30

30

aprilie

Cunoașterea semnificației Zilei Mondiale a Cărţii
şi a Dreptului de Autor (instituită de UNESCO în
1995)

Materiale informative, activităţi
interactive cu elevii

100

100

aprilie

Sărbătorirea Zilei Bibliotecarului (23 aprilie)

Săptămâna Națională a Bibliotecilor:
colocviu profesional cu bibliotecarii
din județ, lansări de cărți, întâlniri cu
autori

2000

2000

aprilie

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

30

30

aprilie

Campanii de informare asupra
drepturilor de autor, în colaborare cu
instituții de profil

100

100

aprilie

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

30

30

aprilie

Comemorarea a 275 de ani de la moartea lui
Anders Celsius (27 nov. 1701, Uppsala - 25 apr.
1744, Uppsala), astronom, fizician, matematician,
profesor de astronomie suedez; numele său a fost
atribuit gradului centigrad de temperatură (1948)
- grad Celsius
Instituită în anul 2000 de către Organizaţia
Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) pentru
a sensibiliza publicul larg asupra rolului
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea
economică, culturală şi socială a ţărilor lumii
Aniversarea a 225 de ani de la naşterea lui Jósika
Miklós (28 apr. 1794, Turda - 27 feb. 1865,
Dresda), scriitor maghiar, considerat creatorul
romanului istoric în literatura maghiară
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Acţiunea

Scopul

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Obiective (descrierea acţiunii)

Ziua Oraşului Tîrgu Mureş (în 29 aprilie 1616, prin
hotărârea principelui Transilvaniei Gabriel
Bethlen, a fost declarat „oraş liber regesc” şi de
atunci se numeşte Tîrgu Mureş - Marosvasarhely,
renunţându-se la numele de Tîrgu Secuiesc Szekelyvasarhely)
Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui
George Constantin (3 mai 1933, Bucureşti - 30 apr.
1994, Bucureşti), actor român de teatru şi film

Perioada
(luna)
aprilie

Expoziție de carte și materiae
informative despre orașul nostru;
concurs de cultură generală cu elevi
din ciclul gimnazial

400

400

Vizionare de film; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

30

30

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

30

30

mai

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

30

30

mai

59.

Să ne cunoaștem trecutul:
Ziua Orașului Tîrgu Mureș

60.

Titanii cinematografiei
românești George Constantin

61.

Renașterea italiană la
superlativ:
Leonardo Da Vinci

62.

Il Principe:
Niccolò Machiavelli

63.

Ziua Naţională a Inimii în
România - 4 mai

Marcarea Zilei Naţionale a Inimii în România

Expoziţie de carte şi materiale
informative; activități interactive în
colaborare cu instituții de profil

100

100

mai

64.

De pe tărâmurile copilăriei:
Lyman Frank Baum

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui
Lyman Frank Baum (15 mai 1856, New York - 6
mai 1919, Hollywood), scriitor american,
romancier, jurnalist, scriitor de literatură pentru
copii, celebru pentru „Vrăjitorul din Oz”

Expoziţie de carte şi materiale
informative; vizionare de film ecranizarea cărții „Vrăjitorul din Oz”

30

30

mai

65.

Ziua Europei - 9 mai

Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 9 mai - Ziua
Europei

Expoziţie de carte şi materiale
informative, activităţi interactive cu
elevi de gimnaziu / liceu din judeţ

100

100

mai

66.

Ziua Independenței de Stat a
României - 9 mai

Marcarea Zilei Independenței de Stat a României
(1877)

100

100

mai

67.

Nursey Day - 12 mai

Ziua Internaţională a Asistentelor Medicale
(Nursey Day), aniversarea zilei de naştere a
fondatoarei profesiei, Florence Nightingale

0

0

Comemorarea a 500 de ani de la moartea lui
Leonardo da Vinci (15 apr. 1452, Vinci - 2 mai
1519, Amboise), pictor, sculptor, arhitect, inginer
constructor, filosof, inventator; cel mai de seamă
reprezentant al Renaşterii italiene
Aniversarea a 550 de ani de la naşterea lui Niccolò
Machiavelli (3 mai 1469, Florenţa - 21 iun. 1527),
filozof, istoric, poet, dramaturg, prozator,
traducător, om politic, diplomat italian; opera sa
capitală „Principele” reprezintă primul tratat de
politică modernă

Expoziţie de carte şi materiale
informative, activităţi interactive cu
elevi de gimnaziu / liceu din judeţ
Materiale informative, pliante,
activităţi interactive cu implicarea
cadrelor medicale
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Acţiunea

Scopul

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Obiective (descrierea acţiunii)

Perioada
(luna)

68.

File de literatură locală:
Kiss László

100 de ani de la naşterea lui Kiss László (13 mai
1919, Sighişoara - 7 ian. 1968, Tîrgu Mureş), poet,
dramaturg, prozator, actor maghiar din Româna

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

30

30

mai

69.

Ziua Internaţională a Familiei
- 15 mai

Cunoașterea semnificației Zilei Internaționale a
Familiei

Expoziţie de carte şi materiale
informative, activităţi interactive cu
elevi de gimnaziu / liceu și ONG-uri de
profil

100

100

mai

70.

Ziua Europeană pentru
Depistarea Melanomului mai

Cunoașterea semnificației Zilei Europene pentru
Depistarea Melanomului

Materiale informative, activități
interactive în colaborare cu ONG-uri și
instituții de profil

100

100

mai

71.

Ziua Internațională a Muzeelor
- 18 mai

Marcarea Zilei Internaționale a Muzeelor

Afişe şi materiale informative,
activităţi interactive cu elevi

100

100

72.

Ziua provocărilor: Ziua
Mondială a Sportului

„Chalenge Day” - „Ziua Provocării,” cel mai
important eveniment anual mondial în domeniul
„sportului pentru toţi”

Afişe şi materiale informative,
activităţi interactive cu elevi

73.

Ziua Mondială fără Tutun - 24
mai

Marcarea Zilei Mondiale fără Tutun

74.

15

mai

Afişe şi materiale informative,
activităţi interactive cu elevi
Expoziție de fotografii și cărți
referitoare la istoria Statelor Unite ale
Americii, activități interactive cu elevi
de gimnaziu și liceu

Memorial Day - 28 Mai

Comemorarea eroilor americani

75.

Enciclopedism ereditar:
Benedek Marcell

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui
Benedek Marcell (22 sep. 1885, Budapesta - 30
mai 1969, Budapesta), scriitor maghiar,
traducător, istoric literar, profesor universitar,
director de teatru; fiul scriitorului Benedek Elek

76.

Titanii literaturii universale:
Alexander Pope

Comemorarea a 275 de ani de la moartea lui
Alexander Pope (21 mai 1688, Londra - 30 mai
1744), poet şi traducător englez

77.

Modernismul poetic maghiar:
Balassi Bálint

Comemorarea a 425 de ani de la moartea lui
Balassi Bálint (20 oct. 1554, Zólyom - 30 mai 1594,
Strigoniu), poet şi traducător maghiar, a pus
bazele poeziei maghiare moderne

mai

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

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

78.

Pagini de literatură
americană: Walt Whitman

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Walt
Whitman (31 mai 1819 - 26 mar. 1892), poet,
eseist, jurnalist american

79.

Școala venețiană de pictură:
Tintoretto

Comemorarea a 425 de ani de la moartea lui
Tintoretto (29 sep. 1518, Veneţia - 31 mai 1594,
Veneţia), pictor, reprezentant al „Şcolii
veneţiene” de pictură

80.

Bibliotecar pentru o zi - 1
iunie - Ziua Internațională a
Copilului

Marcarea Zilei Internaţionale a Copiilor

81.

Enciclopedism românesc.
Ioan Bogdan

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Ioan
Bogdan (25 iul. 1864, Şcheii Braşovului - 1 iun.
1919, Bucureşti), lingvist, filolog, istoric român

82.

Sub semnul muzicii:
Zenaida Pally

Aniversarea a 100 de ani de la naşterea artistei
emerite Zenaida Pally (10 iun. 1919, Soroca - 26
iun. 1997), mezzosoprană română de faimă
internaţională

83.

Literatura maghiară:
Tersánszky Józsi

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui
Tersánszky Józsi Jenő (12 sep. 1888, Baia - Mare 12 iun. 1969, Budapesta), scriitor maghiar

Expoziție de carte și materiale
informative; portret al autorului în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Concursuri de cultură generală cu
participarea unor elevi de gimnaziu,
expoziţii de carte, materiale
informative
Expoziție de carte și materiale
informative; portret al autorului în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Audiții muzicale și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Expoziție de carte și materiale
informative; portret al autorului în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Afişe şi materiale informative,
activităţi interactive cu elevi;
campanie de promovare a ideii de a
deveni donator, în parteneriat cu
instituțiile de profil

84.

Ziua Mondială a Donatorului
de Sânge - 14 iunie

Marcarea Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge

85.

Flag Day - 14 iunie

Cunoașterea simbolisticii însemnelor oficiale
americane

Expoziție de cărți, materiale
informative

Comemorarea a 127 de ani de la moartea marelui
poet Mihai Eminescu

Concursuri pe teme de eminescologie
cu participarea unor elevi de gimnaziu,
acţiuni interactive, expoziţii de carte,
materiale informative, invitarea unor
specialişti în domeniu

86.

Şezătoarea literară
Eminesciana - ediţia XXIX

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat
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Perioada
(luna)

30

30

mai

30

30

mai

200

200

iunie

30

30

iunie

30

30

iunie

30

30

iunie
iunie

100

100

0

0

iunie
200
iunie
200

200
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Acţiunea

87.

Father’s Day - 17 Iunie

Scopul

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Obiective (descrierea acţiunii)

Marcarea Zilei Tatălui în cultura americană

Activități interactive cu participarea
copiilor și a părinților, în special a
taților

100

100

iunie
0

0
iunie

88.

Sub semnul muzicii

Marcarea Zilei Europene a Muzicii - 21 iunie

Concerte din toate genurile muzicale,
în parteneriat cu școlile și instituțiile
de profil din Tîrgu Mureș

89.

Omul-spectacol:
Judy Garland

Comemorarea a 50 de ani de la moartea
cântăreţei Judy Garland (10 iun. 1922 - 22 iun.
1969), cântăreaţă şi actriţă americană de film

Vizionare de film; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

30

30

90.

Ziua umorului maghiar - 25
iunie

Aniversarea zilei de naștere a umoristului Karinthy
Frigyes

Materiale informative, expoziții de
carte

100

100

91.

Sub semnul istoriei

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Drapelului
Naţional - 26 iunie

Afişe şi materiale informative

100

100

92.

NU! Drogurilor – DA! Vieţii

Marcarea Zilei Internaționale împotriva
Consumului şi a Traficului ilicit de Droguri,
instituită de ONU în 1987 pentru a spori eforturile
şi cooperarea în vederea creării unei societăţi în
care să nu existe consum de droguri

Acţiuni de combatere a consumului de
droguri, în colaborare cu Liga Antidrog
din Tîrgu Mureş

93.

Ziua Penitenciarelor Române 29 iunie

Marcarea Zilei Penitenciarelor Române

Acțiuni interactive în colaborare cu
Penitenciarul din Tîrgu Mureș;
Biblioteca Mobilă; Biblioteca Vie

94.

Excelența în istoria românilor:
Nicolae Bălcescu

95.

Laureații Premiului Nobel:
John William S. Rayleigh

96.

Independence Day

iunie
iunie

iunie

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Nicolae
Bălcescu (29 iun. 1819, Bucureşti - 29 nov. 1852,
Palermo), istoric, scriitor, jurnalist, revoluţionar
paşoptist român
Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui John
William S. Rayleigh (12 nov. 1842 - 30 iun. 1919),
fizician englez, laureat al Premiului Nobel pentru
Fizică (1904)
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Independenţei
Statelor Unite ale Americii

Perioada
(luna)

iunie

Expoziție de carte și materiale
informative; portret al autorului în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Activităţi interactive, expoziţii de
carte, vizionare de filme
documentare, DVC-uri
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30

0

0
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Acţiunea

97.

Să ne cunoaștem trecutul:
Ioan Alexandru Lapedatu

98.

Pagini de literatură irlandeză:
Iris Murdoch

99.

Laureații Premiului Nobel:
Hermann Emil Fischer

100.

Enciclopedism britanic:
Aldoux Huxley

101.

Din istoria românilor

102.

Umorul la români: Păstorel
Teodoreanu

103.

Din nou despre literatură:
Antoine de Saint - Exupéry

104.

Pagini de literatură franceză:
Jean Prévost

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Aniversarea a 175 de ani de la naşterea lui Ioan
Alexandru Lapedatu (6 iul. 1844, Colun, Sibiu - 6
apr. 1878, Braşov), poet, prozator, publicist,
profesor de limbi clasice român; unul dintre primii
studenţi români ardeleni care a studiat la Paris
(1868 - 1870)
Aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Iris
Murdoch (15 iul. 1919, Dublin - 8 feb. 1999,
Oxford), scriitor, romancier şi filosof irlandez
Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui
Hermann Emil Fischer (9 oct. 1862 - 15 iul. 1919),
chimist, biochimist, profesor universitar german,
laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (1902)

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui Aldoux
Huxley (26 iul. 1894 - 22 nov. 1963), scriitor,
poet, filosof, romancier, scenarist, profesor
universitar britanic

Ziua Imnului Naţional al României, Deşteaptă-te
Române! - simbol al unităţii Revoluţiei de la 1848
- 29 iulie
Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui
Păstorel Teodoreanu, pseudonimul lui Alexandru
Osvald Teodoreanu (30 iul. 1894, Dorohoi - 17
mar. 1964, Bucureşti), avocat, poet, epigramist,
scriitor român
Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui
Antoine de Saint - Exupéry (29 iun. 1900, Lyon 31 iul. 1944, Marea Mediterană), romancier,
eseist, reporter de front, aviator
Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Jean
Prévost (13 iun. 1901 - 1 aug. 1944), prozator,
eseist, critic literar francez

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

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

30

30

iulie

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

30

30

iulie

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

30

30

iulie

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

30

30

iulie

Afişe, materiale informative

100

100

iulie

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

30

30

iulie

Expoziție de carte și materiale
informative; portret în mediul on-line
(pagina de facebook a Bibliotecii);
vizionarea filmului „Micul prinț”

30

30

iulie

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

30

30

august
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Târg național de carte Biblioteca „Teleki-Bolyai”

Prezentarea ofertei editoriale din țară

Târg de carte cu participarea editurilor
și autorilor din țară; lansări de cărți

800

800

august

106.

Memoria locală: Ioan Chinezu

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui Ion
Chinezu (15 aug. 1894, Sântana de Mureş - 10 dec.
1966, Bucureşti), critic literar, traducător,
diplomat; profesor de limba română la Lic. „Al.
Papiu Ilarian” din Tîrgu Mureş (1920 - 1925)

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

30

30

august

107.

Pagini de literatură germană:
Johann Gottfried von Herder

Aniversarea a 275 de ani de la naşterea lui Johann
Gottfried von Herder (25 aug. 1744 - 18 dec.
1803), critic literar, estetician şi filosof german

108.

Enciclopedism scoțian:
James Watt

Comemorarea a 200 de ani de la moartea lui
James Watt (19 ian. 1736 - 25 aug. 1819),
matematician, fizician, chimist,inginer,
inventator scoţian

109.

Ziua Limbii Române - 31
august

Marcarea Zilei Limbii Române

110.

Excelența în literatura
română: Liviu Rebreanu

111.

Repere enciclopedice:
Ovidiu Drîmba

112.

Proza românească istorică:
Nicolae Filimon

113.

James Clavell:
de la scenariu la film

114.

Titanii cinematografiei
franceze: Jean Renoir

105.

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Liviu
Rebreanu (27 nov. 1885, Târlişua - 1 sep. 1944,
Valea Mare), prozator, dramaturg român, membru
al Academiei Române
Aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Ovidiu
Drîmba (2 sep. 1919 - 29 apr. 2015), filolog,
istoric, critic literar, profesor universitar român
Aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Nicolae
Filimon (6 sep. 1819, Bucureşti - 19 mar. 1865),
prozator român
Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui James
Clavell (10 oct. 1924, Sydney, Australia - 7 sep.
1994, Vevey, Elveţia), scenarist, regizor,
producător de film, scriitor, romancier
Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui Jean
Renoir (15 sep. 1894, Paris - 12 feb. 1979), regizor
de film, scenarist, actor, producător, autor
francez

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

august
30

30
august

30

30

Expoziții de carte; raftul autorilor
mureșeni

100

100

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

30

30

septembrie

30

30

septembrie

30

30

septembrie

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

30

30

septembrie

Vizionare de film; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

30

30

septembrie

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

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

115.

Ziua Internaţională pentru
Protecţia Stratului de Ozon 16 septembrie

Cunoașterea semnificației zilei

Expoziție de carte și materiale
informative; activități interactive cu
elevi

100

100

septembrie

116.

Artă și culoare:
Pieter Bruegel cel Bătrân

Comemorarea a 450 de ani de la moartea lui
Pieter Bruegel cel Bătrân numit şi Bruegel al
Ţăranilor (1525 - 9 sep. 1569), pictor flamand, cel
mai renumit pictor al sec. XVI

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

30

30

septembrie

Zilele Europene ale
Patrimoniului - 18 septembrie

Cunoaşterea şi promovarea valorilor patrimoniului
naţional şi european

Acţiuni culturale în funcţie de tema
aleasă la nivel european, în colaborare
cu alte instituţii de cultură din judeţ

300

300

septembrie

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

30

30

septembrie

100

100

septembrie

100

100

septembrie

100

100

100

100

100

100

octombrie

200

200

octombrie

30

30

octombrie

117.

118.

Arta săsească în Transilvania:
Arthur Coulin

119.

Ziua Dramaturgiei Maghiare 21 septembrie

120.

Ziua Internaţională Alzheimer
- 21 septembrie

121.
122.

Ziua Mondială a Inimii - 24
septembrie
Unitate prin diversitate
lingvistică

Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Arthur
Coulin (20 sep. 1869, Sibiu - 9 nov. 1912,
Heidelberg), pictor sas, unul dintre cei mai
importanţi pictori transilvăneni al sfârşitului de
sec. XIX
Aprecierea şi promovarea valorilor dramaturgiei
maghiare
Marcarea Zilei Internaționale Alzheimer
Marcarea Zilei Mondiale a Inimii
Ziua Europeană a Limbilor - celebrează
diversitatea lingvistică - 26 septembrie

123.

Cursa pentru viaţă lungă ediţia a XIV-a

Marcarea zilei de 1 octombrie - Ziua
Internaţională a Persoanelor în Vârstă

124.

Iniţiativa Mondială de
Iluminare - 1 octombrie

Conştientizarea pericolului reprezentat de
cancerul la sân

125.

Politică și filosofie:
Mahatma Gandhi

Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui
Mahatma Gandhi (2 oct. 1869 - 30 ian. 1948),
jurnalist, filosof, eseist, memorialist, scriitor, om
politic, părintele independenţei Indiei

Acţiuni culturale, interactive dedicate
comunităţii
Acţiuni de conștientizare a pericolului
reprezentat de această afecțiune, în
parteneriat cu instituții de profil
Acțiuni interactive pentru comunitate,
în parteneriat cu instituții de profil
Acţiuni culturale, interactive dedicate
comunităţii
Mese rotunde pe teme de interes
general pentru persoanele în etate /
expoziţie de carte / materiale
informative, afişe
Activităţi interactive, în sprijinul celor
care au avut de suferit de pe urma
aceste afecţiuni
Expoziție de carte și materiale
informative; portret în mediul on-line
(pagina de facebook a Bibliotecii)
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

126.

Ziua Internaţională a
Nevăzătorilor (Ziua Bastonului
Alb) - 11 octombrie

Marcarea Zilei Internaţionale a Nevăzătorilor (Ziua
Bastonului Alb)

Acțiuni interactive pentru comunitate,
în parteneriat cu instituții de profil

127.

Arta în Țările de Jos:
Rembrandt

Comemorarea a 350 de ani de la moartea lui
Rembrandt (15 iul. 1606 - 4 oct. 1669), pictor şi
gravor olandez

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

128.

Excelența în filosofie:
Friedrich Nietzsche

129.

Din nou despre literatură:
Déry Tibor

130.

Monștrii sacrii ai
cinematografiei universale:
Burt Lancaster

131

Cuvântul și culoarea:
Jack Kerouac

132

Nepclasicimul românesc:
Gheorghe Tătărescu

133

Ziua Internaţională a
Internetului - 29 octombrie

Marcarea Zilei Internaționale a Internetului

134

Halloween

Cunoaşterea semnificaţiei zilei

135

Pagini de istorie universală:
Charles Diehl

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui
Charles Diehl (4 iul. 1859, Strasbourg - 1 nov.
1944, Paris), istoric francez, profesor universitar,
specialist în istorie bizantină

Aniversarea a 175 de ani de la naşterea lui
Friedrich Nietzsche (15 oct. 1844 - 25 aug. 1900,
Weimar), lingvist, poet, scriitor, filosof; cel mai
important filosof al sec. al XIX - lea
Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui Déry
Tibor (18 oct. 1894, Budapesta - 18 aug. 1977,
Budapesta), scriitor maghiar, poet, eseist,
dramaturg

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

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat
100

100

30

30
octombrie

30

30
octombrie

30

30

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Burt
Lancaster (2 nov. 1913 - 20 oct. 1994), actor,
producător, regizor de film american

Vizionare de film; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

30

30

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Jack
Kerouac (12 mar. 1922 - 21 oct. 1969), poet,
scriitor şi pictor american
Comemorarea a 125 de ani de la moartea lui
Gheorghe Tătărescu (oct. 1820, Focşani - 24 oct.
1894, Bucureşti), pictor român, pionier al
neoclasicismului în pictura românească

Expoziție de carte și materiale
informative; portret în mediul on-line
(pagina de facebook a Bibliotecii)
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Acțiuni interactive pentru comunitate,
în parteneriat cu instituții de profil;
cursuri de inițiere în utilizarea
calculatorului
Activităţi interactive, carnaval,
vizionare de filme

30

30
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octombrie
octombrie

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

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

Perioada
(luna)

octombrie

octombrie

octombrie
30

30
octombrie

100

100

0

0

octombrie
noiembrie

30

30

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

noiembrie

136

Semnificația cuvântului:
Radnóti Miklós

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui
Radnóti Miklós (5 mai 1909, Budapesta - 9 nov.
1944, Abda), poet, scriitor, traducător maghiar

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

30

30

137

Ziua Mondială a Diabetului 12 noiembrie

Marcarea Zilei Mondiale a Diabetului

Acţiuni de conștientizare a pericolului
reprezentat de această afecțiune, în
parteneriat cu instituții de profil

100

100

138

File de literatură veche
românească: Gheorghe Asachi

139

Enciclopedism maghiar:
Ormós Zsigmond

140

Umanism italian:
Giovanni Pico della Mirandola

141

De la catedră la Academia
Română: Alexandru Vlahuță

142

Laureații Premiului Nobel:
George Emil Palade

143

Trecut biblioteconomic:
Nerva Hodoș

144

Voltaire... Și atât!

145

Laureații Premiului Nobel:
André Gide

Comemorarea a 150 de ani de la moartea lui
Gheorghe Asachi (1/12 mar. 1788, Herţa - 12/24
nov. 1869, Iaşi), poet, prozator, dramaturg,
traducător român
Comemorarea a 125 de ani de la moartea lui
Ormós Zsigmond (20 feb. 1813, Pecica - 17 nov.
1894, Budapesta), jurist, scriitor, jurnalist, critic
şi istoric de artă, politician maghiar; fondatorul
Muzeului Banatului şi Muzeului de Artă din
Timişoara
Comemorarea a 525 de ani de la moartea lui
Giovanni Pico della Mirandola (24 feb. 1463,
Mirandola - 17 nov. 1494, Florenţa), filosof,
învăţat umanist italian
Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui
Alexandru Vlahuţă (5 sep. 1858, Pleşeşti - 19 nov.
1919, Bucureşti), poet, scriitor român, profesor,
membru post - mortem al Academiei Române
Ziua Cercetătorului şi Proiectantului Român
(marchează ziua de naştere a lui George Emil
Palade, Laureat al Premiului Nobel pentru
Fiziologie şi Medicină, 1974)
Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Nerva
Hodoş (20 nov. 1869, Baia de Criş - 14 nov. 1913),
filolog, bibliograf şi bibliolog român
Aniversarea a 325 de ani de la naşterea lui lui
Voltaire (21 nov. 1694, Paris - 30 mai 1778, Paris),
scriitor, istoriograf şi filozof francez
Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui André
Gide (22 nov. 1869, Paris - 19 feb. 1951, Paris),
eseist, romancier francez; laureat al Premiului
Nobel pentru Literatură (1947)

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

Perioada
(luna)

noiembrie

noiembrie
30

30
noiembrie

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

30

30

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

30

30

Materiale informative; portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Materiale informative; portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Materiale informative; portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Materiale informative; portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
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noiembrie
30

30
noiembrie

30

30

30

30

30

30
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30
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Feminism în literatură:
George Eliot

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea scriitoarei
George Eliot, pseudonimul lui Mary Anne Evans (22
nov. 1819 - 22 dec. 1880), poetă, romancieră,
traducătoare engleză

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

147

Philobiblon mureşean: Zilele
Bibliotecii Judeţene Mureş

Acţiuni cultural-educative, desfăşurate pe durata
unei săptămâni, pentru a sublinia importanţa
bibliotecii în cadrul comunităţii

Colocviu profesional cu participarea
bibliotecarilor din judeţ, lansări de
carte, întâlniri cu scriitori, spectacolelectură, concursuri interactive,
materiale informative, afişe, pliante

148

Editarea anuarului Libraria.
Studii și cercetări de
bibliologie, volumul XI-VII /
2017-2018

146

149

Poveștile orașului:
Komor Márcell

150

Laureații Premiului Nobel:
Gustaf Dalén

151

BookParc - Târgul editurilor
mureșene - ediția a III-a

152

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Continuarea editării anuarului, care reunește
contribuții ale unor personalități de prestigiu din
domeniul biblioteconomiei, români și străini, și
care reprezintă o carte de vizită pentru Biblioteca
Județeană
Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Komor
Márcell (7 nov. 1869, Pesta - 29 nov. 1944,
Sopronkeresztúr), publicist, editor, arhitect
maghiar; împreună cu Jakab Dezső, promotori ai
curentului secessionist maghiar; realizări
importante: Palatul Culturii (1907 - 1909) şi
Palatul Administrativ din Tîrgu Mureş, Vulturul
Negru din Oradea (1907 - 1908)
Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Gustaf
Dalén (30 nov. 1869 - 9 dec. 1937), inginer,
fizician, inventator suedez; laureat al Premiului
Nobel pentru Fizică (1912)

Editarea anuarului Libraria, cu o
apariție neîntreruptă în ultimii 13 ani,
care reprezintă un reper pentru
bibliografia de specialitate

Perioada
(luna)
noiembrie

30

30
noiembrie

2000

2000
noiembrie

4000

4000
noiembrie

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

30

30

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

30

30

Prezentarea ofertei editoriale mureșene

Târg de carte cu participarea editurilor
și autorilor mureșeni; lansări de cărți

1000

1000

Thanksgiving Day

Cunoaşterea semnificaţiei zilei în cultura
americană

Activităţi interactive, carnaval,
scenete de teatru

0

0

200

153

Spune NU violenței!

Conștientizarea pericolului reprezentat de actele
de violență

500

500

200

154

Ziua Națională a României

1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

300

300

Participarea la Campania 16 zile de
luptă împotriva violenței, având ca
simbol „nasturele”
Activități interactive / materiale
informative / expoziții
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155

Între public și discipoli:
Ruzitska György

Comemorarea a 150 de ani de la moartea lui
Ruzitska György (10 feb. 1786, Viena - 2 dec.
1869, Cluj), compozitor, pianist, profesor de
muzică maghiar

156

Ziua Constituţiei Române
- 8 decembrie

Marcarea Zilei Constituţiei Române

157

Arta franceză modernă:
Pierre - Auguste Renoir

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui
Pierre - Auguste Renoir (25 feb. 1841 - 3 dec.
1919), pictor, sculptor, ilustrator francez

158

Artă și spectacol:
Sile Dinicu

Aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Sile
Dinicu (10 dec. 1919, Bacău - 7 ian. 1993),
compozitor, dirijor, pianist

159

Ziua Minorităților Naționale 18 decembrie

Marcarea Zilei Minorităţilor Naţionale

Expoziţie de carte şi materiale
informative

160

Sub semnul excelenței:
Nicolae Cartojan

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui
Nicolae Cartojan (4 dec. 1883, Călugăreni - 20
dec. 1944, Bucureşti), scriitor, biograf, publicist,
istoric literar; membru al Academiei Române (din
1941)

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

161

Tradiţii de sărbători la români
şi alte popoare

Încurajarea păstrării tradiţiilor sărbătorilor de
iarnă

162

Laureații Premiului Nobel:
Romain Rolland

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui
Romain Rolland (29 ian. 1866 - 30 dec. 1944),
scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură (1915)

163

Arta franceză contemporană:
Henri Matisse

Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Henri
Matisse (31 dec. 1869 - 3 nov. 1954), pictor,
sculptor, gravor francez

Politică și administrație
locală: Emil A. Dandea

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Emil
DANDEA (23 ian. 1883, Bucium - 1969, Bucureşti),
jurist, publicist, om politic, demnitar român,
membru al PNL; primar al municipiului TîrguMureş (1922 - 1926 şi 1934 - 1937)

164

Audiții muzicale și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Activități interactive / materiale
informative / expoziții
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Audiții muzicale și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)

Audiţii, învăţare de colinde, expoziţii
de carte, recital de poveşti, serbare cu
Moş Crăciun, obiceiuri, tradiții,
primirea colindătorilor etc.
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
Expoziție de carte și materiale
informative; schiță de portret în
mediul on-line (pagina de facebook a
Bibliotecii)
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Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)
decembrie

30

30

30

30

decembrie
decembrie

30

30
decembrie

30

30

100

100

decembrie

decembrie
30

30
decembrie

1000

1000
decembrie

30

30
decembrie

30

30

30

30
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Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)
Organizarea unor conferințe pe teme
de actualitate, pentru diverse
categorii de public

165

Conferințe tematice lunare

Informarea publicului cu privire la diverse
probleme de interes comun

166

„Biblioteca vie”

Dezvoltarea spiritului civic și a atenției pentru cei
din jur

167

Meet US via DVC

Aprofundarea cunoștințelor referitoare la
civilizația și cultura americană

168

„Autorul lunii”

Prezentarea ofertei editoriale curente

169

Summer Camp

Exersarea limbii engleze

170

English Club

Învățarea limbii engleze

171

172

173

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Organizarea unor întâlniri pe diverse
tematici în cadrul cărora să poată fi
împărtășită experiența „celuilalt”
Conferințe video-digitale cu diplomați
americani de la Ambasada SUA la
București
Organizarea lunară a unor lansări de
carte, cu invitarea autorilor foarte
apreciați de publicul cititor
Ateliere lunare de învățare și
aprofundare a cunoștințelor de limbă
engleză

Căsuța cu cărți

Scopul proiectului este de a stimula actul lecturii
în rândul comunității mureșene, într-un cadru mai
puțin formal, în afara bibliotecii, pe durata
sezonului cald

Bătălia cărților

Campanie de promovare a lecturii în rândul
copiilor și adolescenților

Clubul BeBelușilor

Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă prin
organizarea unui club dedicat mamelor și
bebelușilor

Ateliere săptămânale de învățare a
limbii engleze prin diverse procedee
metodice
Continuarea colaborării cu Complexul
de Agrement și Sport „Mureșul” în
vederea amplasării căsuțelor cu cărți
în zona bazinelor. Cărțile - selectate
din donațiile obținute de Biblioteca
Județeană - pot fi citite sau luate
acasă de persoanele care își petrec
timpul liber în Complex. Avem în
vedere extinderea proiectului și în alte
locații.
Continuarea concursului de lectură
pentru copii și adolescenți în vederea
stabilirii „Cărții Anului 2018” și a
„Cititorului anului 2018” în județul
Mureș
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă
prin organizarea săptămânală a unui
club dedicat mamelor aflate în
perioada de creștere a copilului și
bebelușilor cu vârsta cuprinsă între 0-2
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Perioada
(luna)
lunar

800

800

800

800

0

0

2000

2000

0

0

0

200

0

0

500

lunar

lunar
500
lunar

lunar

săptămâna
l
Pe durata
verii

2000

2000

0

permanent
8000

8000

1000
permanent

1500

1500

0
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Acţiunea

174

Reading Club

Scopul

Club de limba engleză

175

Schimb de jucării

Stimularea spiritului civic al copiilor,
responsabilizarea lor față de „celălalt”, prin
încurajarea ideii de a OFERI

176

„Școala Altfel”

Atragerea elevilor spre bibliotecă

Promovarea cărții și a actului lecturii

177

Minibiblioteca din autobuz

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Obiective (descrierea acţiunii)
ani. Pe durata întâlnirilor, bebelușii
beneficiază de diverse variante de
joacă, iar mamele împărtășesc fie din
propria experiență, fie participă la
discuții având tematici dedicate și
invitați specialiști în domeniile de
interes.
Perfecționarea limbii engleze în cadrul
Centrului de Resurse „American
Corner” Tîrgu Mureș, cu participarea
diverselor categorii de utilizatori
Prin acest serviciu, copiii sunt
încurajați să aducă la Biblioteca
Copiilor acele jucării care nu mai
prezintă interes pentru ei și să le
doneze, astfel încât alți copii să se
bucure de acestea.

permanent
0

0

1000
permanent

500

500

0

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

500

500

0

Organizarea în parteneriat cu SC
Transport Local Tîrgu Mureș a unei
campanii de promovare a cărții pe
principalele rute interne din oraș

500

500

0

TOTAL
TOTAL GENERAL INSTITUŢII
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Perioada
(luna)

permanent

38.690

38.690

5.600

5.745.690

3.894.69
0

276.650

0

