Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. 22/20.02.2020

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate,
desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2020
I.PREAMBUL
Localizare: judeţul Mureş
Durata: anul 2020 (martie - decembrie)
Grupuri ţintă
Activităţile de interes public judeţean vor asigura, în forma în care sunt concepute,
accesul publicului larg la un program de impact, indiferent de etnie, vârstă, sex sau
stat social, garantând egalitatea de şanse.
Obiectiv general
Obiectivul general al acţiunilor de interes public judeţean constă în consolidarea
capacităţii autorităţii judeţene privind dezvoltarea educaţiei şi formarea unor
branduri zonale solide care să ridice potenţialul turistic al judeţului Mureş, printr-o
serie de evenimente proprii, realizate de aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Mureş, dar și de acțiunile în care Consiliul Judeţean Mureş va fi implicat în
calitate de partener. Acestea au drept scop afirmarea judeţul Mureş ca un reper
important pe harta culturală, turistică şi socială a României.
Obiective specifice
r publice în domeniul cultural şi social;
iale subordonate Consiliului
Judeţean Mureş;
instituţii similare din ţară, care se bucură de un real prestigiu;
popularizarea patrimoniului arhitectural şi cultural local, la nivel naţional şi
internaţional;
dezvoltarea parteneriatului interinstituţional important în planificarea ofertei
educaţionale.
II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII
ŞI ORGANIZAŢII
Activităţile cuprinse în această secţiune sunt grefate pe fondul posibilităţii conferite
de lege autorităţilor publice locale de a coopera sau de a se asocia cu persoane
juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean.
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1. Congresul studențesc ”Marisiensis” 2020
„Marisiensis” este un proiect inițiat de un grup de studenți la medicină, farmacie și
medicină dentară pasionați de știință și de noile descoperiri în domeniul medical, idee
ce s-a concretizat prin diverse cursuri si ateliere susținute de profesori universitari din
țară și strainătate care au insuflat tinerele minți spre a scrie lucrări științifice din anii
studenției contribuind astfel la creșterea prestigiului academic al județului Mureș.
Evenimentul este structurat ca în fiecare an pe cele 3 specializări din domeniul
sănătății, Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Ca și noutate, anul acesta
introducem secțiunea de Științe Militare, unde colegii noștri urmează să abordeze pe
lângă medicina militară și alte domenii conexe activității lor. Pentru că fiecare ediție
are pretenția de a fi mai bună decât cea precedentă ei, pe lângă faptul că oferta
workshop-urilor și a cursurilor a crescut într-un mod impresionant, participanții pot
selecționa nu unul, ci două workshop-uri incluse în prețul standard al congresului.
Deoarece evenimentul nu este dedicat numai studenților, atât medicii, medicii
dentiști, farmaciștii cât și aistenții medicali sunt așteptați și ei, congresul nostru fiind
creditat cu puncte de educație medicală sau farmaceutică continuă de către colegiile
de resort pentru fiecare ramură în parte.
Congresul se va desfășura pe parcursul a 5 zile, iar programul acestuia va include o
Ceremonie de deschidere, seri sociale, Ceremonia de închidere, unde se vor premia
cele mai bune lucrări prezentate și o Gală. Întregul oraș îmbrățisează manifestarea,
astfel evenimentele din cadrul acesteia se desfășoară în variate locații primitoare,
acest lucru se adaugă elementului organizatoric profesionist, rezultând găzduirea
profesionistă.
Organizator: Liga Studenților din Tîrgu Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 25-29 martie 2020
2. 30 de ani de la înființarea Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș
Activitatea presupune și participarea studenţilor de la UMFST Târgu Mureș,
Universitatea ”Sapientia”, Universitatea de Arte şi Universitatea „Dimitrie Cantemir”,
astfel creându-se o bază compactă de studiu și divertisment. Astfel, se vor acorda
câteva distincții celor care au înființat asociația, vor fi prezentate câteva accente
culturale, și se vor crea și câteva workshopuri reprezentative. Marcarea acestor
momente dovedesc că există interes în dezvoltarea cooperării şi în realizarea noilor
relaţii umane și profesionale.
Organizator: Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 07 martie 2020
3. Congrsul național de medicină de urgență ”Hands-on”
Congresul Național cu participare Internațională de Medicină de Urgență pentru
Voluntari, Studenți și Tineri Medici aflat la a doua ediție, avându-l ca Președinte de
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Congres pe Prof. Dr. Raed Arafat, are ca misiune întrunirea voluntarilor din cadrul
Serviciilor de Urgență, a studenților mediciniști și medicilor rezidenți, specialiști și
primari, asistenți medicali și paramedici din țară într-un cadru care combină partea
de dezvoltarea personală și totodata partea științifico-academică a grupului țintă.
Congresul va avea loc în Tîrgu-Mureș, oraș în care domnul doctor Raed Arafat a
înființat prima cameră de primiri urgențe din România și a pus fundamentele unei
rețele de salvare fără precedent pe care a extins-o apoi la nivel național, ajungând să
fie astăzi unul dintre cele mai performante servicii de urgență din Europa și nu numai.
Pe parcursul celor patru zile ale evenimentului, voluntarii, studenții, medicii,
asistenții medicali și paramedicii vor avea șansa de a participa la sesiuni de tip TEDx
dar și la sesiuni științifice care vor centraliza subiecte actuale în practica curentă.
Sesiunile de tip TEDx vor fi susținute de personalități, naționale și internaționale,
semnificative din domeniul medical de urgență împreună cu membrii alumni ai
organizației noastre. Aceste sesiuni vizează experiența personală și profesională a
prezentatorilor, acestea servind la dezvoltarea personala a grupului țintă. Totodată in
cadrul acestor sesiuni vor exista „mese rounde” ale voluntarilor, în care fiecare
participant își poate împărtăși experiența în serviciul de urgență.
Prin activitatea științifică din cadrul conferințelor și conduita ”Hands-on” pe
parcursul atelierelor practice, CongrEMs își propune să încurajeze consolidarea
relațiilor între studenții voluntari din țară și o mai bună comunicare între voluntari –
studenți – medici în vederea realizării unor colaborări la nivel național care să aibă ca
element central dezvoltarea Medicinii de Urgență din România. Cu toate acestea, nu
vor lipsi nici serile sociale.
Organizator: Organizația Studenţească de Medicină de Urgență
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 05-08 martie 2020
4. Festivalul ”Sighișoara Blues 2020”
Asociaţia Culturală Sighişoara Blues Hospital propune organizarea celei de-a XV-a
ediţii a Festivalului internaţional de blues “Sighişoara Blues Festival”. Organizatorii îşi
propun promovarea genului blues, un gen muzical care atrage un public tot mai
numeros în ultima perioadă, pe o scenă a genului puţin reprezentată. Cu o prezentare
înaltă a actului artistic, beneficiind de o mediatizare de amploare la nivel naţional şi
internaţional, festivalul presupune patru concerte desfăşurată într-o atmosferă
specifică, un workshop cu tematică și cu întâlnirea artiştilor invitaţi din festival,
lansare disc Blue Drops – Berti Barbera și Nicu Patoi. Sighişoara Blues Festival poate
reprezenta o emblemă a agendei activităţilor culturale sighişorene.
Organizator: Asociaţia Culturală Sighişoara Blues Hospital
Locaţie: Sala de spectacole “Mihai Eminescu” din Sighişoara
Data: 27-28 martie 2020
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5. Proiect ”Obiceiuri de Farsang”
Evenimentul organizat în perioada 05 martie – 18 aprilie 2020 de către Asociația MIET
se va desfășura sub forma unei serii de 17 spectacole culturale în locații diferite din
județul Mureș, respectiv: Valea Izvoarelor, Târgu Mureș, Târnăveni, Acățari, Adămuș,
Albești, Chibed, Glodeni, Sântana de Mureș, Band, Iernut, Reghin, Sângeorgiu de
Mureș, Ernei, Sovata, Luduș și Sângeorgiu de Pădure. Obiectivul evenimentului este de
promovare a valorilor tradiționale din județul Mureș prin spectacolele susținute de
soliști vocali și formații de muzică folclorică și muzică tradițională din țară,
combinate cu momente umoristice și dansuri populare autentice din judeșul Mureș.
Organizator: Asociația MIET
Locaţie: Ceușu de Câmpie și alte 16 localități din județul Mureș
Data: 05 martie – 18 aprilie 2020
6. Proiect ”Gheorghe Șincai se întoarce acasă”
Parohia Greco - catolică din Râciu propune un parteneriat pentru evenimentul care se
va desfășura în perioada aprilie – mai 2020, având ca obiectiv repatrierea rămășițelor
pământești ale lui Gheorghe Șincai din localitatea Svinica (Slovacia) la Râciu.
La cursul anului 2019 a fost organizată o etapă premegătoare a acestui proiect prin
formarea unei delegații cu reprezentanți ai Parohiei Greco Catolice Râciu, ai Primăriei
Râciu și oameni de cultură din județul Mureș, care s-a deplasat în localitatea Svinica
(Slovacia) și au amplasat un monument funerar în cimitir. Evenimentul are ca scop
promovarea personalității și activității lui Gheorghe Șincai, evidenșierea importanței
activității științifice, culturale și educaționale susținute de Gheorghe Șincai,
dezvoltarea arealului și identității culturale ale Comunei Râciu, cinstirea memoriei lui
Gheorghe Șincai. Proiectul va fi promovat prin principalele canale de comunicare în
masă, presa scrisă, televizată, reviste și publicații culturale și prin intermediul
rețelelor de socializare. De asemenea se vor pune bazele construirii unei case
memoriale dedicate lui Gheorghe Șincai, fapt ce va veni în completarea proiectului,
dezvoltându-se astfel premisele promovării și derulării turismului cultural la nivelul
Comunei Râciu.
Organizator: Parohia Greco-catolică Râciu
Locaţie: Râciu, jud. Mureș
Data: 15 martie-15 mai 2020
7. Proiect ”Satul de la Oraș”
În perioada aprilie - mai 2020, Asociația Junii Târnavei propune un parteneriat în
vederea realizării unui program cultural – educațional pentru informarea a ceea ce
reprezintă cultura și tradiția în rândul copiilor, tinerilor și nu numai. Evenimentul
propus este la ediția a II-a și va avea ca obiectiv cunoașterea tuturor sărbătorilor de
peste an, atât religioase, cât și de importanță istorică, semnificația și însemnătatea
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lor, precum și promovarea portului popular. Realizarea acestui proiect va contribui la
o cunoaștere mai bună de către tineri a obiceiurilor și tradițiilor populare, a
folclorului, iar aceștia la rândul lor, să sensibilizeze părinții și comunitatea locală
privind păstrarea și transmiterea pe mai departe a culturii populare.
Organizator: Asociația Junii Târnavei
Locaţie: Municipiul Târnăveni și satele din împrejurimi
Data: aprilie – mai 2020
8. Proiect ”Dezvoltare personală și Școala – Altfel”
Asociația Economiștilor Maghiari din România – Filiala Târgu Mureș organizează un
eveniment în cadrul programului «Școala Altfel» la Târgu Mureș, prin care se propune
elevilor (din clasele XI-XII) de la Liceul Teologic Refomat și de la Liceul Bolyai Farkas
participarea, sub formă de voluntariat, la cursuri de educație financiară și la vizite la
diverse societăți comerciale în vederea cunoașterii mai multor domenii de activitate
și profesii care îi va ajuta să se orienteze pe piața muncii și spre universități.
evenimentul se va desfășura în luna aprilie 2020 și va avea ca obiectiv stimularea
elevilor în a-și forma o viziune asupra orientării profesionale spre o carieră de succes.
Organizator: Asociația Economiștilor Maghiari din România – Filiala Târgu Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: aprilie 2020
9. Gala Presei Mureșene
Evenimentul are ca și obiectiv aniversarea, promovarea și premierea excelenței în
jurnalismul local. Prin aceste activități ne propunem creșterea gradului de
profesionalizare a jurnaliștilor, îmbunătățirea calității presei locale, promovarea
bunelor practici în actul jurnalistic.
Acțiunile propuse onorează cei 30 de ani de la (re)dobândirea unor drepturi
fundamentale ale omului, consfințite în Declarația Universală a Drepturilor Omului și
în Constituția României – libertatea de exprimare și, implicit, libertatea presei. De
asemenea, prin aceste acțiuni, reconstituim o istorie recentă a mass-media mureșene
și dificilul drum parcurs de către media mureșene până astăzi pentru afirmarea celor
două drepturi fundamentale – libertatea de exprimare și libertatea presei. Acțiunile
propuse vor onora, bineînțeles, și cele mai valoroase personalități ale mass-media
mureșene, pe care mureșenii vor avea ocazia să le cunoască. Se urmărește:
- prezentarea și popularizarea jurnaliștilor care au făcut istorie pentru județul Mureș,
indiferent de domeniul în care s-au afirmat – presă scrisă, radio-tv, on line, social
media;
- realizarea și editarea unui ziar de colecție despre cei 30 de ani de presă liberă în
județul Mureș;
- promovarea jurnalismului asumat, cu chip și semnătură;
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- conștientizarea tinerilor că presa locală a rămas relevantă pe plan local, atât sub
aspectul publicului atins cât și al pieței de publicitate, chiar în contextul schimbărilor
generate de criza economică și dezvoltarea mediului online.
Organizator: Asociația ”Educație pentru Europa”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 23-24 aprilie 2020
10. Tradiții Seculare din Câmpia Transilvană
Obiectivul principal al proiectului este conservarea patrimoniului cultural imaterial și
material ca mijloc important de promovare a obiceiurilor și tradițiilor populare
specifice Câmpiei Transilvane.
Scopul secundar este reprezentat de promovarea tradițiilor și a genului muzical
popular aparte din Câmpia Transilvană, mai puțin susținut în județul Mureș.
Evenimentul se va desfășura în zona de câmpie, în comuna Band. Vor participa
aproximativ 150 de artiști populari din zonă, reprezentând formații de dansatori și
grupuri de instrumentiști (”Trio Transilvan”).
Organizator: Asociația ”Centrul Multimedia Pro Art Maria”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 24 aprilie 2020
11. Olimpiada Națională de Religie Romano-catolică
Inspectoratul Școlar Județean Mureș are onoarea de a organiza la Târgu Mureș, în
perioada 14-20 aprilie 2020, Olimpiada Națională de Religie Romano-catolică de limbă
maghiară pentru clasele VI-XII, manifestare prestigioasă în care elevii sunt chemaţi să
dea măsura talentului şi a cunoştinţelor lor în domeniul religiei.
Vor participa un număr de 180 elevi din clasele V-XII din toate judeţele ţării, 25 de
profesori însoțitori și 22 de
profesori, membrii Comisiei Centrale.
Probele se vor desfășura la Liceul Teologic Romano-catolic din Târgu Mureş.
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 14 – 20 aprilie 2020
12. Primăvara la Palatul Culturii
Organizația culturală intenționează să organizeze ediția de primăvară a acestui tip de
eveniment, cu un program adresat copiilor între vârstele 3-12 ani, și tinerilor între 1840 ani. Astfel, evenimentul este structurat în trei părți și presupune, în prima parte
organizarea unor ateliere de meșteșugărit, mini-cursuri de lego robotică, învățarea
unor cântece specifice, redarea, prin actori, a unor povești potrivite momentului. Cea
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de-a doua parte are la bază mai mult muzica asigurată prin DJ-ei locali, un concert de
muzică pentru copii care va avea loc în Sala Mare a Palatului Culturii, dar și un Ghidaj
muzical nocturn în Palatul Culturii (limba maghiară și română). Partea a treia se
adaugă prin conceptul evenimentului creat, care se referă la începuturi, la ”cum să
iei totul de la capăt”, menținând atmosfera serbării, cu participanții care, bucurânduse de compania prieteniilor și rudelor care vin acasă să petreacă alături de cei dragi.
Considerându-se că tinerii și copii, dar nu numai, au nevoie de educare continuă, prin
acest proiect, se dorește direcționarea atenției publicului larg asupra diversității
culturii, introducând în cadrul evenimentului, și prezentarea unor valori ale secolului
trecut – dansuri, costume, meșteșuguri, muzică.
Organizator: Asociația ”Vox Novum”
Locaţie: Târgu Mureș/ Palatul Culturii
Data: 05-11 aprilie 2020
13. Proiectul ”Mureș Marathon”
În perioada 26-26 aprilie 2020, Asociația OutdoorExperience organizează
evenimentul Mureș Marathon pe Valea Mureșului, eveniment ajuns la cea de a X-a
ediție. Proiectul propus are ca scop promovarea practicării de sporturi pe ape repezi
(caiac, canoe, rafting). Numărul de participanți este în continuă creștere ajungând la
o medie de 200 de persoane pe an, iar evenimentul a devenit internațional, la ultima
ediție fiind participanți din Ungaria, Bulgaria, Irlanda, Austria și Franța. Pentru ediția
din acest an deja sunt anunțați participanți din țară și din străinătate, iar în vederea
promovării evenimentului într-o măsură cât mai mare se dorește o diversificare a
programului prin organizarea de seri cultural-distractive cu invitați artiști de muzică
ușoară. Prin aest eveniment, Valea Mureșului a devenit o atracție turistică, precum și
cei pasionați de arta fotografică a devenit o ocazie de neratat.
Organizator: Asociația ”OutdoorExperience”
Locaţie: Valea Mureșului
Data: 24 – 26 aprilie 2020
14. Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă
Inspectoratul Școlar Județean Mureș are onoarea de a organiza la Târgu Mureș, în
perioada 07-11 aprilie 2020, Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă pentru clasele
V-VIII, manifestare prestigioasă în care elevii sunt chemaţi să dea măsura talentului şi
a cunoştinţelor lor în domeniul religiei.
Vor participa un număr de 300 elevi din clasele V-VIII din toate judeţele ţării, 50 de
profesori însoțitori și 35 de profesori, membrii Comisiei Centrale.
Probele se vor desfășura la Târgu Mureş.
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 07-11 aprilie 2020
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15. Olimpiada Națională de Limba Germană
Inspectoratul Școlar Județean Mureș are onoarea de a organiza la Târgu Mureș, în
perioada 01-07 aprilie 2020, Olimpiada Națională de Limbă Germană Modernă,
manifestare prestigioasă în care elevii sunt chemaţi să dea măsura talentului şi a
cunoştinţelor lor în limbă germană.
Vor participa un număr de 200 elevi din din toate judeţele ţării, 38 de profesori
însoțitori și 24 de profesori, membrii Comisiei Centrale.
Probele se vor desfășura la Târgu Mureş.
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 01-07 aprilie 2020
16. Conferința Științifică Studențească
Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș organizează în perioada 01-04 aprilie
2020 ediția a XXVII-a a Conferinței Științifice Studențești. Desfășurarea evenimentului
va avea loc în sălile Palatului Culturii Târgu Mureș și în Sala de ședințe a Consiliului
Județean Mureș, prilej cu care se va completa promovarea acestor clădiri cu o mare
însemnătate istorică și culturală.
Organizator: Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș
Locaţie: Palatul Culturii Târgu Mureș și Palatul Administrativ Mureș
Data: 01 – 04 aprilie 2020
17. Freedom Blues Festival
Organizatorii îşi propun promovarea genului Blues, un gen muzical care atrage un
public tot mai numeros în ultima perioadă, pe o scenă a genului puţin reprezentată.
Cu o prezentare înaltă a actului artistic, beneficiind de o mediatizare de amploare la
nivel naţional şi internaţional, festivalul presupune patru concerte desfăşurată într-o
atmosferă specifică, un workshop cu tematică: instrument musical – muzicuţa, şi Jamsession-ul final cu întâlnirea artiştilor invitaţi din festival.
Organizator: Asociaţia Culturală "Partitura"
Perioada: 27-28 martie 2020
Locație: Târgu-Mureș
18. Gala Culturală a Romilor din România
Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, Asociația ”Mișcarea Romilor Unită”
organizează, în luna aprilie 2020, evenimentul prin care își propune ca obiective
premierea activiștilor culturali, tradiționali meșteșugari, intelectuali activiști lideri de
promovarea limbii Romani în județul Mureș, un program cultural demonstrativ privind
frumusețea tradiției și a limbii Romani, precum și un concurs de dans/muzică
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tradițional țigănesc. Scopul programului este și de a implica tinerii romi în
multiculturalitate și respect etnic reciproc.
Scopul Zilei Internaționale a Romilor este acela de a atrage atenția societății asupra
problemelor cu care se confruntă minoritatea romă. Această Zi a devenit și Ziua
memoriei romiloromorâți de naziști în timpul celui de al doilea Război Mondial.
Organizator: Asociaţia "Mișcarea Romilor Unită"
Perioada: aprilie 2020
Locație: Târgu Mureș
19. Proiect ”Pe urmele Veronicăi Micle, la 170 de ani de la naștere”
Omagierea personalității literare a Veronicăi Miclea la 170 de ani de la naștere
prezintă scopul organizării evenimentului omagial de către Asociația “Nicolae Băciuț”
pentru descoperirea, susținerea și promovarea valorilor cultural-artistice și
profesionale, în cursul lunii aprilie 2020.
Scopul proiectului este de a reevalua destinul literar și uman al Veronicăi Miclea,
precum și readucerea în orizontul întâlnirii cu noi categorii de cititori a poeziei sale.
Obiectivele sunt de omagiere a poetei în localitatea nașterii sale la Năsăud, la Casa
Memorială din Târgu Neamț și la mormântul acesteia de la Mănăstirea Văratic, prin
confeințe, întâlniri, publicarea unor lucrări care cuprind o selecție din poezia sa și
critic literară despre viața și opera poetei.
Activitățile proiectului cuprind lansări de carte cu fiecare titlu, întâlniri literare cu
cititorii, evocări literare, ateliere de lectură, ateliere de creație, recitaluri de poezie
și muzică.
Organizator: Asociaţia "Nicolae Băciuț" pentru Descoperirea, Susținerea și
Promovarea Valorilor Cultural-Artistice și Profesionale
Locaţie: Târgu Mureș, Reghin, Năsăud, Târgu Neamț, Mănăstirea Văratic
Data: aprilie 2020
20. Eveniment sportiv ”Transilvania Motor Show”
Asociatia Mures Rally Team intenționează sa organizeze un eveniment de deschidere
de sezon și în 2020 cu scopul de a mediatiza Complexul Transilvania Motor Ring si de a
atrage sportivi cu renume intern si international in motorsport, pasionati ai sportului
cu motor precum si scpectatori pe parcursul a trei zile (10-12.04.2020). In cadrul
acestui eveniment vor fi urmatoarele activitati:
- Etapa din cadrul campionatului italian de anduranta 4h Endurance
- Etapa test din cadrul campionatului Italian Rally Circuit
- Prima etapa din Campionatul National de masini istorice
- Cupa Moto
- Drag Racing
- Trackday cu antrenamente libere si calificari pentru etapele de competitie
- Expo auto-moto tuning
- Expo auto-moto marci si modele producatori
- Concurs car audio (Prima etapa din campionatul national dB Drag
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- Demo kart copii (sportivi licentiati)
- Demo drift
- Teste comparative auto-moto
- Teste pe simulatoare
- Concert
- Foodcourt
Cu acest eveniment Asociatia Mures Rally Team dorește să promoveze Complexul
Transilvania Motor Ring si motorsportul muresean, dar si siguranța pe circuit (
practicarea motorsportului in conditii de siguranta pe un circuit de viteza).
Ținând cont de statistica accidentelor rutiere si cauzele lor prin acest eveniment
dorim sa atragem tinerii teribilisti de pe sosele pe circuit intr-un cadru organizat cu
masurile de securitate necesare.
Organizator: Club Sportiv Mureș Rally Team
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 10-12 aprilie 2020
21. Festival-concurs ”Târnavă, te cânt cu drag!”
Scopul acestei manifestari este de a promova scenic tinerele valori din domeniul
folclorului muzical. Obiectivele Festivalului “TÂRNAVA TE CÂNT CU DRAG!”, sunt
punctate prin încurajarea tinerelor talente din domeniul muzicii populare în sensul
cunoaşterii, păstrării şi valorificării potenţialului folcloric al zonelor din care aceştia
provin; implicarea eficientă a mass-media locale, regionale şi naţionale în procesul de
valorificare scenică şi promovare a potenţialului artistic şi creativ al debutanţior
interpreţi de muzică populară; organizarea unui număr de două spectacole de folclor
în cadrul concursului care se va derula pe perioada festivalului.
Rezultatele care se vor obţine prin desfăşurarea festivalului sunt următoarele:
- soliştii vor avea ocazia să valorifice scenic propriile calităţi artistice, creative şi
interpretative, autenticitatea costumelor populare în cadrul unor manifestări de
înaltă ţinută artistică precum şi prin intermediul posturilor Radio şi TV care vor prelua
şi difuza acest eveniment;
- concurenţii vor avea ocazia să fie evaluaţi de către specialişti în etnologie şi folclor
şi vor avea posibilitatea să se autoevalueze în cadrul spectacolelor – concurs din
festival; aceştia vor beneficia de consultanţă gratuită din partea specialiştilor în
folclor care vor fi implicaţi în acest proiect cultural, pe perioada derulării festivalului;
- vor intra în baza de date a posturilor de radio şi Tv, iar înregistrarile audio respectiv
video care se vor realiza cu tinerii solişti în perioada festivalului vor fi prezentate de
către instituţiile media în emisiuni ulterioare;
- se va realiza un CD care va cuprinde melodiile participanţilor ce vor fi prezentate în
concurs.
Festivalul-concurs se adresează tinerilor solişti vocali din zona Transilvaniei şi zonele
învecinate.
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Festivalul este deschis doar soliştilor vocali cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 ani şi nu
au fost şi nu se află în prezent sub contract cu orchestre sau ansambluri folclorice
profesioniste.
Organizator: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Văii Târnavelor
Locaţie: Târnăveni
Data: 01 aprilie – 10 mai 2020
22. Festivalul Bujorului de Stepă
Festivalul Bujorului de stepă dorește să atragă atenția asupra unicității acestei
rezervații la nivel european. Bujorul de Stepa este o plantă extrem de rară în
prezent, de o frumusete rară, având o perioada scurtă de înflorire (între 5 si 7 zile).
Planta nu trebuie niciodată tăiată, pentru că într-un an îşi asigură hrana pentru anul
următor, o stochează în bulbi. Specialiștii susțin că aceasta a fost greşeala făcută de
oameni, care a dus în timp la dispariţia acestei plante din Europa. Drept urmare,
pentru a atrage atenția asupra acestui monument foricol, și pentru a fi văzută în
înflorire, organizatorii își propun să organizeze un festival cu note folclorice, cu
concursuri de gastronomie, și alte jocuri pentru fiecare categorie de vârstă (ex.
organizarea unei taberei de fotografie cu expoziție).
Organizator: Asociația Culturlă ”Straja Cetății Mureșene”
Locaţie: Zau de Câmpie, Târgu Mureș
Data: 15 aprilie-15 mai 2020
23. Concursul de Creativitate Religioasă Romano-catolică
Concursul de Creativitate Religioasă Romano-catolică în anul școlar 2019/20 se află la
ediția a XII-a. Concursul lansat în 2009 cu ocazia Mileniului arhiepiscopatului romanocatolic de la Alba Iulia a avut şi doreşte în continuare să aibă un caracter ecumenic,
fiind deschis pentru toţi participanţi, indiferent de confesiune. Privind categoriile de
concurs, pe baza experienței primelor patru ediții s-au păstrat categoriile cele mai
solicitate: recitale, literatură, desene, fotografii, planșe, scenete, scurt metraj,
muzica, sport și dans. La fiecare categorie elevii participă la trei categorii de vârstă,
fiind invitați cu precădere să participe elevi începând cu clasa pregătitoare până la
clasele terminale de liceu, din tot teritoriul Arhiepiscopiei de la Alba Iulia, dar și din
teritoriul Episcopatelor de la Oradeal, Timișoara, deci din Transilvania, fiind acceptat
orice candidatură din teritoriul țării.
Concursul de Creativitate Religioasă este singurul concurs care a reușit să atragă
anual sute de elevi la edițiilor organizate în Tg-Mureș, numărul participanților fiind în
creștere continuă. În anul lansării concursului, în 2009 au participat 130 de elevi, în
2010 153 de elevi, în 2011 231 de elevi, în 2012 411 de elevi, în 2013 561 de elevi, în
2014 558 de elevi, în 2015 aproape 600 de elevi, în 2016 peste 900 de elevi, în 2017
peste 1000 de elevi, în 2018 și 2019 peste 1300 de elevi. La aceste ediții anterioare
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cei participanți au provenit din județele Alba, Bihor, Covasna, Cluj, Harghita,
Hunedoara, Mureș, Timiș, Satu Mare, Bistrița și Brașov.
Pe lângă numărul mare de elevi înregistrați acest concurs oferă ocazia de a organiza
într-un mod deja tradițional o activitate trans-disciplinară care antrenează
capacitățile elevilor.
Elevii participanți sunt evaluați în domeniile concursului de un juriu format din
experți.
Probele la cele 12 categorii de concurs constau în prezentarea creațiilor pregătite.
Sunt prezentate și evaluate scenetele, filmele de scurt metraj, fotografiile,
calendarele, sculpturi, piesele muzicale, desenele, planșele, dansurile pregătite,
respectiv versurile recitate. La categoria de literatură se trece la realizarea unei text
de proză sau lirică pornind de la un text propus de juriu, iar la categoria de sport
echipele formate din 5 membri parcurg probele propuse, predând ștafeta pentru
colegi în urma unei test grilă care are ca subiect informații dintr-o bibliografie
specificată și comunicată.
Organizator: Fundația ”Pro Vita Cristiana”
Perioada: 24-25 aprilie 2020
Locație: Târgu Mureș
24. Festivalul Zilelor Studențești Târgu Mureș
Zilele şi Festivalul Studenţilor din Târgu Mureș presupune activitatea dar și
pasrticiparea studenţilor de la Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș,
Universitatea Petru Maior, Universitatea ”Sapientia”, Universitatea de Arte şi
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, astfel creându-se un festival multicultural cu
echipe variabile din punct de vedere etnic și social. În ultimii ani s-a depăşit numărul
de 5000 de studenți interesaţi. Scopul este de a oferi participanților o serie de
programe, a căror rol principal este divertismentul, comunicarea și sedimentarea unor
informații tehnice. Studenţii sunt organizaţi în echipe pentru a participa la diverse
jocuri de strategie. Jocurile sportive sunt deasemenea indispensabile în timpul
evenimentului, membrii echipelor pot înota sau pot juca baschet, fotbal. Aceste
jocuri nu numai că oferă divertisment, dar se dovedesc a fi şi oportunitatea perfectă
în dezvoltarea cooperării şi în realizarea noilor relaţii umane. O caracteristică
importantă a Zilelor Studenţeşti este participarea profesorilor la eveniment, care
oferă posibilitatea de a dezvolta o relaţie bună profesor-student, într-un mediu
prietenos și relaxant. În cadrul evenimentelor noastre sporim starea de spirit cu
diferite concerte impresionante cu muzicieni atât din Romania cât și din Ungaria.
Organizator: Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș
Perioada: 06-09 mai 2020
Locație: Târgu Mureș
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25. Proiect ”Zestrea Strămoșească pe Valea Gurghiului”
Evenimentul se raportează la oamenii acestor meleaguri mioritice și păstrează cu
sfințenie obiceiurile și tradițiile cu portul popular, și folclorul popular interpretativ de
o valoare inestimabila . Astfel, în cadrul acestui festival, se aduce din lada de
zestre
a zonei, diversitatea și bogăția locală care caracterizează sub- zonele etnofolclorice ale judetului Mures - Muresul Superior, Valea Gurghiului, Valea Beicii,
Câmpia, Târnavele prin obiceiurile aduse în prezentare, prin grupurile vocale
tradiționale și formațiile de jocuri populare specifice zonei din care provin . Pe
langa formațiile din judet vor participa și formații tradiționale din județele
limitrofe: Brasov, Cluj, Bistrita Nasaud , și artiști de muzică populară consacrați
din țară.
Acest proiect urmărește valorizarea etnogeografică insuflând respectul față de
valorile culturii naționale românești . Răspundem împreună la întrebările de bază:
cine suntem și cine vrem să fim , ce înseamna pentru noi identitatea națională,
neamul, țara, vatra, limba română, subliniind că este timpul să invățăm că suntem
continuatori ai unor înaintași – cu portul nostru popular care imaginea omului curat și
mandru de obarsia lui.
Organizator: Asociatia Culturală ”Hodăceana”
Perioada: 06-20 mai 2020
Locație: Hodac, jud. Mureș
26. Proiect pentru copii ”Prieteni, într-o lume mai frumoasă”
Prezentul proiect propune o nouă modalitate de abordare educativă a copiilor, prin
acordarea primului rol copiilor, pentru că educarea copiilor în spiritul valorilor
culturale, pentru a-i scoate din rutina zilnică, se implementează proiecte diferite prin
care li se oferă noi posibilități de dezvoltare în procesul de cunoaștere a frumosului
din natură, artă, cultură. Astfel, se propune un proiect prin care se aduc copii direct
în lumea satului , în ideea ”Vesnicia a început la țara”, o vorba pe care o auzim ca un
ecou indepartat, deoarece noțiunea ”la țară” nu mai are aceleași conotații pe care le
avea în copilăria noastră. Acesta este și motivul pentru care dorim sa ne reîntoarcem
în timp și să aducem copii în lumea de la ferma prin vizitele și acțiunile organizate la
ferma de animale ”Arca lui Noe” și ferma apicolă din localitatea Bărdești. Fiind foarte
important să fim conștienți că noi avem o influența foarte mare asupra mediului în
care trăim vom încerca să infrumusețăm locurile de joacă și relaxare din oraș printr-o
actiune ecologică de curățenie în Parcul Municipal, inoculându-le copiilor câteva
valori de bază, pentru a le învăța și respecta. Acțiunilor li se va imprima și acțiuni
practice în care copii vor prelua roluri de responsabilitate.
Organizator: Asociaţia ”Bob de rouă”
Locaţie: Târgu Mureş și împrejurimi
Data: 25 mai- 1 iunie 2020
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27. Concursul European de Silvicultură
În perioada 19 – 23 mai 2020 se va desfășura, pentru prima dată în România,
Concursul European de Silvicultură, în organizarea Liceului Silvic Gurghiu. La această
competiție vor participa echipele celor mai bune școli silvice din Europa și sunt
așteptați 88 de elevi, 44 coordonatori de echipă și 15 membri ai echipei de evaluare.
Obiectivele principale ale acestui eveniment sunt reprezentate de dezvoltarea
schimburilor de experiență dintre elevi, profesori și reprezentanți ai sectorului silvic,
crearea de parteneriate de lungă durată între instituții, încurajarea schimburilor
reciproce dintre parteneri și nu în ultimul rând implicarea cât mai bună a companiilor
în activități de parteneriate cu elevii.
Prin activitățile cuprinse în programul de desfășurare a concursului se va promova
cultura, tradițiile locale, modul de gospodărire a pădurilor și tot ceea ce este mai
reprezentativ pentru țara noastră.

Organizator: Liceul Silvic Gurghiu
Locaţie: Gurghiu
Data: 19-23 mai 2020
28. Festivalul – concurs ”Vioara Fermecată”
Scopul acestei manifestari este de a promova scenic tinerele valori din domeniul
muzical instrumental si nu numai.
Obiectivele Festivalului sunt punctate prin încurajarea tinerelor talente din domeniul
muzicii instrumentale în sensul cunoaşterii, păstrării şi valorificării potenţialului
muzical al zonelor din care aceştia provin; implicarea eficientă a mass-media locale,
regionale şi naţionale în procesul de valorificare scenică şi promovare a potenţialului
artistic şi creativ al debutanţior interpreţi de muzică; organizarea unui număr de două
spectacole de folclor în cadrul concursului care se va derula pe perioada festivalului.
Rezultatele care se vor obţine prin desfăşurarea festivalului fac referire la –
instrumentiștii care vor avea ocazia să valorifice scenic propriile calităţi artistice,
creative şi interpretative, în cadrul unor manifestări de înaltă ţinută artistică precum
şi prin intermediul posturilor Radio şi TV care vor prelua şi difuza acest eveniment;
concurenţii vor avea ocazia să fie evaluaţi de către specialişti şi vor avea
posibilitatea să se autoevalueze în cadrul spectacolelor – concurs din festival; aceştia
vor beneficia de consultanţă gratuită din partea specialiştilor care vor fi implicaţi în
acest proiect cultural, pe perioada derulării festivalului. De asemenea, concurenții
vor intra în baza de date a posturilor de radio şi Tv, iar înregistrarile audio respectiv
video care se vor realiza cu tinerii solişti în perioada festivalului vor fi prezentate de
către instituţiile media în emisiuni ulterioare.
Festivalul-concurs se adresează tinerilor soliști instrumentiști din zona Transilvaniei şi
vecinatatea acestia.
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Festivalul este deschis soliştilor instrumentisti cu vârsta cuprinsă între 10 şi 35 ani
care nu au fost şi nu sunt angajati in orchestre sau ansambluri folclorice profesioniste.
Astfe, în perioada: 01Aprilie- 15 Mai 2020 se fac preselecțiile, iar înscrierile au loc la
Casa de Cultură Eugen Nicoara din Reghin. Preselecţia concurenţilor va avea loc la
Casa de Cultură ”Eugen Nicoara” din Reghin in data de 21 Mai 2020, începând cu ora
1100:
Organizator: Asociația Culturală ”Pe Mureș și pe Târnavă”
Locaţie: Reghin
Data: 01 aprilie - 22 mai 2020
29. Proiectul ”Arta dăruiește viața”
Proiectul propus este un proiect complex urmărind prin acțiunile prevăzute
promovarea şi sprijinirea în cadrul dezvoltării regionale – dezvoltarea socială,
educaţională, culturală şi economică a zonelor din jud. Mureş.
Acest deziderat se realizează în trei etape:
Etapa I Organizarea la Resortul ”Valea Verde” din satul Cund, comuna Bahnea,
județul Mureș, a unei tabere de pictură la care să participe tineri artiști plastici din
județul Mureș, elevi și studenti din județ, care sub mentoratul unor personalități ale
artelor plastice din țată și stăinătate, de renume internațional recunoscut, vin să
desfășoare activități specifice domeniului de activitate.
Etapa a II-a Evaluarea lucrărilor selectate de către specialiști în domeniu și
valorificarea creațiilor artistice donate de participanții în tabără, prin intermediul
Galeriilor de Artă din țară și străinătate și atragerea de fonduri (2019-2020).
Etapa a III-a Identificarea și materializarea unor dotări respectiv reabilitări în cadrul
unor instituții de sănătate publică, în funcție de volumul fondurilor obținute în etapa I
și II (2020-2021).
Organizator: Asociația ”Club Rotary Maris” Târgu Mureș
Perioada: 18-21 mai 2020
Locație: Târgu Mureș
30. Conferința interdisciplinară ”Neuron”, pentru medici și studenți
„Neuron” este o conferință multidisciplinară, fiind inițial o sesiune de comunicări
științifice. Ulterior evenimentul a luat amploare și în prezent adună peste 400 de
participanți pasionați de domeniul abordat din întreaga țară.
Evenimentul oferă o abordare multidisciplinară a complexității creierului uman prin
domeniile
neurologiei,
neurochirurgiei,
neuroanatomiei,
neuroradiologiei
intervențională, neurohormonale, psihiatrie, psihologie și terapie cognitivcomportamentală. Multitudinea de abordări a acestui subiect reprezintă un plus
incontestabil prin varietatea participanților studenți și medici indiferent de
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specializare. Anul 2019 s-a bucurat de peste 400 de participanți, aceștia au avut parte
de sesiuni științifice prin 18 cursuri pe temele enumerate, dar și de workshopuri din
sfera neuroanatomiei, neuroradiologiei intervenționale, psihiatriei, psihologiei și
terapiei cognitive comportamentale.
Organizator: Asociaţia Liga Studenților din Târgu Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 07-10 mai 2020
31. Concursul naţional de matematică ”Brenyó Mihály”
Ediţia a XVIII-a a concursului se bucură de participarea a peste 100 de elevi din ciclul
primar, clasele III-IV, provenind din 16 judeţe ale ţării, împreună cu profesori
însoţitori şi membrii comisiei centrale de evaluare.
Acest concurs se desfăşoară cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi al
Ministerului Educaţiei Naţionale, în 6 etape. Primele patru etape sunt cu lucru
independent pe tematica dată de organizatori. Etapa a V-a, faza judeţeană, se
desfăşoară în centrele de corectare ale judeţelor în care există învăţământ cu
predare în limba maghiară, iar faza naţională, se desfăşoară la Tîrgu-Mureş.
Fiind un concurs care reprezintă învăţământul de performanţă şi reuneşte elevi de
elită ai sistemului şcolar, Liceul Teoretic “Bolyai Farkas” propune asocierea pentru
organizarea Concursului naţional de matematică “Brenyó Mihály”, concurs devenit
tradiție.
Organizator: Liceul ”Bolyai Farkas”
Locaţie: Târgu Mureş
Data: 15-17 mai 2020
32. Ziua Eroilor de Ispas, la Târgu Mureș
Asociația ”Mureș Cultural” intenţionează să organizeze, în ziua de 28.05.2020,
Spectacolul folcloric intitulat ”Ziua Eroilor. De Ispas la Tirgu Mureș” , un eveniment
cultural deosebit, care va include o expoziție de pictură religioasă, pentru a scoate
în evidență seminificația zilei de Ispas, cu muzică de fanfară, care să dea amprenta
solemnă Zilei Eroilor, dar și cu un spectacol folcloric cu muzică și dansuri populare
românești, în interpretarea unor artiști consacrați și tinere talente. Au fost invitați în
sala de spectacol, trei dintre cei mai în vârstă veterani de război din județul Mureș,
cărora li se va arăta respectul și considerația, prin atribuirea unei distincții, ce
marchează faptul, că și-au dat viața pentru apărarea țării, iar azi, la o vârstă
venerabilă, merită atenția și prețuirea noastră.
Acest eveniment cultural ne oferă un bun prilej, să ne amintim cu mult respect de
eroii noștri, să le dăm importanța cuvenită, să conștientizăm nevoia de unitate în
jurul valorilor noastre naţionale.
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Organizator: Asociația ”Mureș Cultural”
Locaţie: Târgu Mureş
Data: 28 mai 2020
33. Proiectul ”Școala de acasă” - rezidențe artistice și întâlniri formatoare
În anul 2020 proiectul Școala de vară ajunge la ediția a IV-a. Până acum a avut o
dezvoltare continuă și ascendentă, fiind bazat pe inițierea, organizarea și
desfășurarea rezidențelor de creație pentru tineri artiști profesioniști și evenimente
publice de prezentare. Rezidențe artistice într-un spațiu rural, un sat din inima
Transilvaniei.
Începând cu ediția 2020, Școala de-Acasă intră într-o etapă de dezvoltare, impusă
organic de edițiile desfășurate până acum.
Dezvoltarea proiectului se desfășoară pe trei componente, trei programe:
1. CONTINUAREA REZIDENȚELOR ARTISTICE / nivel I
se adreseaza tinerilor artiști profesioniști din țară și din străinătate – tineri în formare
– din specializările: artă vizuală, regie, antropologie, literatură. Tinerii artiști care
participă la proiectul Școala de-Acasă sunt selectați dintre cei care nu au mai fost în
edițiile anterioare. Rezidențele au loc Acasă (o casă țărănească de secol XIX,
restaurată, dar cu întregul specific și întreaga istorie păstrate). Această ediție care se
va desfășura pe parcursul anului 2020 continuă să consolideze caracterul de ”căutare
artistică” a tinerilor artiști – în etapa rezidențelor artistice, căruia i se adaugă și
caracterul formator aplicat (prezentare, expunere, promovare) adiacent celorlalte
etape ale proiectului.
2. COMUNITATEA RURALĂ
Se inițiază o nouă componentă, pilot, care se adresează atât copiilor și tinerilor din
comunitatea rurală, cât și membrilor adulți și activi ai comunității și rezidenților
Școlii din edițiile anterioare, cu un dublu scop: pe de o parte, de a a iniția
comunitatea în demersul Școlii, de a contribui la sensibilizara și la educarea lor,
precum și încercarea de a-i implica în proiect , în calitate de co-documentariști. Pe
de altă parte, de a facilita artiștilor ”nivelul doi” de comunicare cu reprezentanții
comunității, după ce au parcurs o rezidență de două săptămâni.
3. MUZEUL DE ARTĂ COMPARATĂ
În acest moment există casa de-Acasă care funcționează ca spațiu de rezidențe,
întâlniri și mici ateliere. O casă veche țărănească ce și-a schimbat funcțiunile. Înscrisă
în cartea funciară în anul 1890, casa și-a păstrat intactă atât structura, cât și întregul
design interior – mobilier și decorațiunile interioare. Este un spațiu viu cu pecetea
istoriei locale.
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În condițiile derulării rezidențelor artistice a început să se strângă un patrimoniu
artistic DE ARTĂ CONTEMPORANĂ care merită expus.
Școala de-Acasă are în vedere două comunități distincte: comunitatea artistică și
comunitatea rurală, fiind un demers creativ și de cercetare care se bazează pe
stimularea naturii umane creatoare, ritmicitate, coerență și consevență, dialogul
nemediat între cele două comunități, libertate de căutare și exprimare. Scopul Școlii
de-Acasă este stimularea creativității pentru jalonarea unui drum identitar al ambelor
comunități în vederea dezvoltării lor sociale și economice. În acest sens, operează pe
întregul lanț: cercetare – educație/formare – creație - producție
Școala de-Acasă se străduie să caute, să identifice și să propună un cadru de
funcționare pentru comunitatea rurală.
Organizator: Asociația ”Acasă la Hundorf”
Locaţie: Viișoara, jud. Mureș
Data: mai-decembrie 2020

34. Proiect internațional ”Castel Rally EHRLE 2020”
Asociaţia ”Classic Car Club Mureş” propune organizarea unui eveniment
internaţional Castel Rally by EHRLE 2020, acesta fiind la a VI-a ediţie, parte a
calendarului de evenimente a Retromobil Club Romania. La ultima ediţie al acestui
eveniment au participat echipaje din România, Ungaria, Serbia și altele.
Acesta este un raliu de regularitate de 2 zile. În prima zi a raliului se va da statul din
Sângeorgiu de Mureș - complex Apollo și cu finalizare pe Valea Gurghiului, iar a doua
zi, se va urma traseul Sângeorgiu de Mureș - Band – Iernut – Târnăveni – Cund – Cerghid
și finalul raliului va fi la Transilvania Motor Ring.
Organizator: Asociația ”Classic Car Club Mureș”
Locaţie: Târgu Mureș, împrejurimi
Data: 22-23 mai 2020
35. Festivalul de operă “Virginia Zeani”
Personalitatea doamnei Virginia Zeani, cel mai mare artist liric al secolului XX, şi
cariera artistică a acesteia, reprezintă cel mai important argument continuarea unui
festival de operă care îi poartă numele, festival care poate aduce beneficii uriaşe de
imagine localitatilor Solovastru, Tîrgu-Mureşului, judeţului Mureş şi României. Drept
urmare, se doreşte o valorizare a meritelor peronalităţii acestui artist prin
organizarea unui festival anual de operă care să îi fie dedicat, dar și introducerea de
noi elemente valorice care ridică standardul unui astfel de eveniment. Se
intenționează organizarea unei seri regale cu invitați mari personalități din lumea
muzicii și nu numai, organizarea unui concurs de canto, punerea în scenă a unei opere
consacrate, masterclass-uri oferite de cei care intră în recital - invitați de marcă a
scenelor de operă.
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````

18/50

Proiectul acestui an, imprimă festivalului un caracter regal, ținându-se cont că în
ediția trecută, cel mai important premiu a fost oferit de către Casa Regala a României.
Astfel, în ediția aceastui an, Marele Premiu din cadrul concursului de canto L`Assoluta
Virginia Zeani se va numi “Regele Mihai I”;
Chiar dacă festivalul de operă reprezintă un eveniment cultural de nişă dar
adresabilitatea
acestuia
este
pentru
categorii
de
vârstă
14+
ani,
și pentru această ediţie, intenţia este să se ofere o calitate excepţională a artiştilor
prezenţi, punându-se accent pe elemente din opera franceză și nu numai, pe
evenimnte speciale, surpriză.
Organizator: Asociaţia TOGETHER ON TOP
Locaţie: Târgu Mureş (Palatul Culturii, Teatrul Naţional, Cinema Arta etc.)Reghin
Data: 30 mai-7 iunie 2020
36. Programul ”Dezvoltarea turismului prin promovarea tezaurului cultural
mureșean”
Programul îşi propune ameliorarea ofertei turistice prin promovarea valorilor
culturale şi al tezaurului folcloric mureşan. Staţiunea Sovata Băi, ca obiectiv turistic,
are nevoie de prezenţa unor acţiuni şi activităţi diferite care să reprezinte în fapt,
diversificarea ofertei de turism recreativ alături de cel balnear. În acest sens,
începând cu anul 2016, oraşul Sovata a demarat un program pilot care a debutat cu
desfăşurarea de mai multe evenimente culturale- spectacole de dansuri populare, de
societate, sportive-aerobic, zumba, rumba etc, concerte de muzică clasică, populară,
uşoară sau religioasă, prezentări tematice și demonstrații, evenimente interactive cu
implicarea directă a turiștilor. În anul 2020, constatându-se reacții pozitive ale celor
prezenți și nu numai, şi înţelegând necesitatea dezvoltării în această direcţie a
staţiunii transilvănene, se propune şi în acest an continuarea programului demarat.
Organizator: Asociaţia Culturală ”Bernady”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 03 iulie - 23 august 2020
37. Festivalul Palanețului -Tușin
Scopul acestei manifestari este de a promova traditiile culturale și culinare cu specific
țărănesc, ale zonei Câmpiei Mureșene, agroturismul prin valorificarea potențialului
artiștilor instrumentiși amatori autentici. Obiectivele Festivalului “Palanețului’’,
constau în sprijinirea tinerilor spre valorificarea potențialului agricol al zonei,
revenirea în vatra satului, pentru
reapropierea de agricultură și zootehnie,
încurajarea turismului rural, şi valorificarea potenţialului culinar specific al zonei. De
asemenea, încurajarea tinerelor în sensul cunoaşterii, păstrării şi valorificării
potenţialului folcloric (promovarea cantecului instrumental, unic al zonei), implicarea
eficientă a mass-mediei locale, regionale şi naţionale în procesul de promovare a
produselor tradiționale locale și a obiceiurilor locului (dansuri și cântece populare),
sunt încununate de organizarea unui spectacol de folclor în cadrul evenimentului și a
unui târg de produse de panificație și produse de origine animală. Totodată vor fi
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organizate și alte manifestări - întreceri legate de munca câmpului în Câmpia
Transilvană Mureşană, expoziţie de obiecte confecționate de meşteri populari din
zonă, și nu numai.
Organizator: Asociaţia Culturală „Casa Rusu – Câmpia Transilvaniei”
Locaţie: Tușin, jud. Mureș
Data: 07-08 iunie 2020

38. Proiect cultural „Veșnicia s-a născut la sat”
Proiectul pentru copii și tineri constă în întâlniri de lucru cu copiii, prin care se
urmăreşte sistematic dezvoltarea la aceștia a abilităților de bază precum: inteligența
emoțională și testarea culturii generale. Proiectul se va desfășura pe parcursul lunii
iunie, urmănd ca la finalul proiectului copilul sau tânărul să poată deprinde
cunoştinţe şi îndemânări noi. Tematica acestor ateliere și modalitățile de lucru vor fi
adaptate în funcție de vârsta copiilor. Beneficiarii proiectului sunt copiii cu vârste
cuprinse între 10
și 18 ani din județul Mureș. Asociatia "Filantropia Ortodoxa Alba Iulia" - Filiala Targu
Mures a creat o tradiție și dorește să o mențină prin organizarea și anul acesta a
evenimentului dedicat satului românesc, a tradițiilor și obiceiurilor noastre
strămoșești sub egida „Veșnicia s-a născut la sat”.
Organizator: Asociatia "Filantropia Ortodoxa Alba Iulia" - Filiala Targu Mures
Perioada: iunie 2020
Locație: Târgu Mureș
39. Proiect ”Împinirea a 120 de ani de la inaugurarea Sinagogii Mari din Târgu
Mureș”
In perioada 10 – 11 iunie 2020, Comunitatea Evreilor din Târgu Mureș va organiza
comemorarea a 120 de ani de la inaugurarea Sinagogii mari din Târgu Mureș.
Evenimentul va avea o componentă culturală, cuprinzând concerte susținute de solițti
vocali și formații de muzică klezmer și muzică tradițională evreiască din țară ți
străinătate, osesiune de comunicări științifice, precum și o componentă cu caracter
turistic-informativ, de vizitare a unor locații legate de istoria orașului. Turul orașului
va include Palatul Culturii, Biblioteca Teleki, Teatrul Național, Cetatea și cimitirul
evreiesc de pa strada Verii.
Organizator: Asociatia "Comunitatea Evreilor din Târgu Mureș"
Perioada: 10-11 iunie 2020
Locație: Târgu Mureș
40. Festivalul obiceiului păstoresc ”Măsura Oilor”
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Scopul acestei manifestări este de a promova tradițiile culturale și culinare cu
specific păstoresc, ale zonei Muresului Superior, promovarea agroturismului și
valorificarea potențialului artiștilor amatori autentici.
Obiectivele Festivalului țin de încurajarea tinerilor spre valorificarea potențialului
zootehnic al zonei, revenirea în vatra satului, reapropierea de îndeletnicirile
străvechi, încurajarea agroturismului, şi valorificarea potenţialului silvic specific al
zonei; încurajarea tinerelor în sensul cunoaşterii, păstrării şi valorificării potenţialului
folcloric (promovarea cântecului instrumental , fluerași; implicarea mass-media
locală, regională şi naţională în procesul de promovare a produselor tradiționale
locale și a obiceiurilor locului (dansuri si cântece populare, produse alimentare);
organizarea unui spectacol de folclor în cadrul evenimentului și a unui târg de produse
tradiționale de origine animală.
Proiectul se adresează tuturor iubitorilor de animale, celor care agreaza produsele
culinare tradiționale și totodată celor care au ca principală îndeletnicire creșterea
ovinelor.
Organizator: Asociatia Culturală "Straja Cetății Mureșene"
Perioada: 20-21 iunie 2020
Locație: Lunca Bradului
41. Eveniment sportiv ”Campionatelor Europene de Cross Triatlon si Cross
Duatlon 2020”
Clubul Sportiv Master Ski&Bike, impreuna cu Federația Română de Triatlon va
organiza cel mai amplu eveniment sportiv găzduit vreodată în Județul Mureș,
Campionatelor Europene de Cross Triatlon si Cross Duatlon 2020. Evenimentul sportiv
va reuni 6 campionate europene - triatlon, aquatlon, aquabike, half ironman, cros
duatlon ți cros triatlon.
Multisport European Championships se adresează atât seniorilor, cât și juniorilor,
masculin și feminin deopotrivă, urmând să aducă la start circa 2.000 – 2.500 de
sportivi, din care aproximativ 90% straini din peste 30 de țări. Cel puțin 600 de
voluntari, oficiali, arbitri si organizatori vor fi implicați în buna desfășurare a
întrecerilor.
Programul competițiilor va fi urmatorul:
 Iunie
« Parada Natiunilor – Tg.Mures ; Piata Teatrului – Cetatea Medievala
« Festiviatea de deschidere , foc de artificii – Cetatea Medievala
 Iunie
« Campionatul European de Cross Triathlon – elite, junior, sportivi cu
dizabilitati, amatori – Tg.Mures : Complex Sportiv Muresul – Platoul Cornesti
 Iunie
« Campionatul European de Duathlon Sprint - elite, junior, sportivi cu
dizabilitati, amatori – Tg.Mures : Piata Victoriei – Piata Teatrului – Cetatea Medievala
 iunie « Dracula Night Run – competitie de alergare pentru amatori Tg.Mures :
Platoul Cornești
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 iunie « Campionatul European de Cross Duathlon – elite, junior, sportivi cu
dizabilitati, amatori – Sovata : Lacul Ursu – Drumul Sarii
 iunie « Campionatul European de Duathlon Standard - amatori –Transilvania Motor
Ring
« Dracula Kids Duathlon – competitie de bicicleta si alergare pentru copii Transilvania Motor Ring
 iunie « Dracula Kids Aquathlon – competitie de inot si alergare pentru copii
Tg.Mures Complex Sportiv Muresul
« Dracula Night Swim – competitie de inot pentru amatori
Tg.Mures Complex Sportiv Muresul
 iunie « Campionatul European de Aquathlon – elite, junior, sportivi cu dizabiltiati,
amatori –Tg.Mures : Complex Sportiv Muresul
 iunie « Campionatul European de Triathlon Distanta Medie si Campionatul
European de Aquabike – elite, junior, sportivi cu dizabilitati, amatori –Sangeorgiu de
Padure si Lacul Bezid
« Festivitatea de deschidere , foc de artificii – Cetatea Medievala
Se consideră că impactul economic al evenimentului este unul foarte mare pentru
orice gazdă a evenimentului. Beneficiile în planul imaginii vor fi enorme, unele din
competiții urmând a fi transmise în direct la tv și promovate pe toate canalele media
și de socializare.
Organizator: Asociaţia „CS Master Schi&bike””
Locaţie: Târgu Mureș
Data: iunie 2020

42. Ziua Națională a Iei Românești
Asociația propune organizarea unui eveniment cultural-artistic, cu ocazia Zilei
Nationale a IEI ROMANESTI, prin care se urmărește aducerea pe aceeaşi scenă a
artiştilor din noua generaţie, într-un amplu spectacol de muzica populară românească
și de promovare a tradițiilor românești. Momentul muzical presupune și o prezentare
a impunătoarelor costume populare românești – iile, scoase din ”lăzile de zestre” ale
bătrânelor din satele noastre, pe lângă alte comori, şi prezentate ca adevărate
vedete ale portului femeiesc care au făcut carieră spectaculoasă în moda
internaţională. Cea mai importantă piesă a costumului tradiţional feminin din
România a fascinat deopotrivă pictori, fotografi, feţe regale şi designeri de renume
internaţional. Toţi aceştia s-au inspirat, au promovat şi s-au lăsat fermecați de ie sau
„cămaşa cu altiţă” (chenar), aşa cum mai este ea cunoscută.
Organizator: Asociația Culturală ”Doruri Mureșene”
Perioada: iunie 2020
Locație: Târgu Mureș
43. Proiect multicultural ”Desculț în iarbă”
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Desculț în Iarba este un concept de eveniment care va avea loc și în vara anului 2020
în Târgu Mureș și care se adresează tuturor categoriilor de vârsta din oraș, indiferent
de etnie. Evenimentul este o modalitate prin care târgumureșeni au o posibilitate de
a evada din viața cotidiană într-un mediu relaxant și artistic.
“Desculț în iarbă” este o poveste cu oameni care știu să aprecieze orice moment,
care vor să se rupă de viața cotidiană măcar pentru o zi, care nu uite să danseze
desculți în iarbă, bucurându-se de concerte live cu artiști locali și artiști cunoscuți la
nivel național – parteneriat cu Școala Populară de Arte pentru promovarea artiștilor
locali, Vinyl Set, Bibliotecă în aer liber și campanie de schimb de cărți - organizată în
parteneriat cu Biblioteca Județeană Mureș, Teatru în aer liber – organizat în
parteneriat cu Universitatea de Arte din Târgu Mureș, zonă pentru copii și activități
pentru aceștia, zone de relaxare cu platforme din lemn, baloți de paie și hamace,
proiecție de film și scurtmetraje, concerte susținute de DJ Sauce și Subcarpați,
demonstrative cu pian, chitară și vioară, respectiv zonă de food trucks.
Organizator: Asociaţia SmartStudent
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 13-14 iunie 2020

44. Ziua Imnului Național
Asociația intenţionează să organizeze în ziua de 29 iulie 2019, Ziua Imnului National,
evidențiată printr-un spectacolul tematic intitulat ,,Imnul National-Trecut si Prezent”
în care vor fi evocate și interpretate cele 6 Imnuri Naționale din Istoria Moderna a
României, de către artiști cunoscuți din județul Mureș.
Acest eveniment cultural ne oferă un bun prilej să înţelegem cât de important este să
fim uniţi în jurul valorilor noastre naţionale. Imnul naţional, «Deşteaptă-te, române»,
născut în Zilele Revoluţiei de la 1848 şi cântat în momente grele pentru naţiunea
noastră de către generaţiile care au făurit statul român, ne îndeamnă să înţelegem că
la temelia unui stat puternic stă întotdeauna un popor solidar şi responsabil şi că, fără
implicarea activă a tuturor cetăţenilor săi în viaţa societăţii, nu putem avea o ţară
stabilă, prosperă şi demnă - orice naţiune, orice stat se identifică fundamental în
câteva simboluri esenţiale, cum sunt drapelul, stema şi imnul.
Organizator: Asociația Culturală ”Doruri Mureșene”
Perioada: iulie 2020
Locație: Târgu Mureș
45. Finala Cupei de Box României la Tineret – categoria de vârstă 17-18 ani
Campionatul Național de Box la Tineri de 17-18 ani este organizat în Târgu Mureș, la
Sala Sporturilor unde vor participa cei mai valoroși boxiori și antrenori din țară,
asistați de conducerea Federației Române de Box. Sunt așteptați antrenori de
renume, precum și 17 oficiali ai Federației Române de Box.
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Organizator: Asociația - Club ”Ring Box
Perioada: iulie 2020
Locație: Târgu Mureș
46. Festival internațional ”Pe Gurghiu, în jos și-n sus”
Prin evenimentul propus este pusă în lumină importanţa pe care o are cultura în
procesul înţelegerii şi cunoaşterii, a respectului, toleranţei în convieţuire, precum şi
bunei vecinătăţi a diferitelor grupuri. Diversitatea muzicii, a dansurilor şi mai ales a
costumelor tradiţionale va fi pusă în evidenţă si valoare de catre fiecare participant
în parte. Festivalul are în vedere colaborarea culturală regională și internațională,
apropierea și cunoașterea culturii europene prin ansamblurile invitate, dar și
prezentarea valorilor mureșene multietnice manifestate în înțelegere și respect,
toleranță în conviețuire, bună vecinătate a diferitelor grupuri etnice, promovarea
Județului Mureș ca exemplu de înțelegere armonioasă și colaborare prin păstrarea
propriei identități culturale și naționale. Manifestarea are un caracter competitiv iar
scopul îl reprezentă promovarea tradiţiilor şi a portului popular din comuna Hodac,
Ibăneşti, Toaca, în domeniul cântecului popular, concomitent cu valorificarea scenicã
a celor mai autentice şi valoroase piese, specifice zonei folclorice reprezentate.
Obiectivele principale sunt: încurajarea tinerilor iubitori de artă și autenticitate,
descoperirea de noi talente, insuflarea caracteristicilor bazate pe respect, demnitate
de cultură şi civilizaţie tradiţională, materială şi spirituală, stabilirea și consolidarea
unor relații de prietenie față de participanții din alte țări, cunoașterea obiceiurilor și
tradițiilor țărilor participante.
Organizator: Asociaţia ”Moștenitorii Hodacului”
Locaţie: loc. Hodac, jud. Mureș
Data: 18-19 iulie 2020
47. Festivalul - concurs național de folclor pentru tineri interpreți ”IN MEMORIAM
VASILE CONȚIU”
Organizatorii evenimentului își doresc prin acest eveniment valorificarea muzicalinterpretativă, autenticitatea cântecului traditional românesc dar și a portului
popular prin descoperirea și promovarea celor mai buni tineri interpreți la nivel
național. Totodată scopul acestui festival este de a menține vie memoria celui care a
fost profesor, formator al multor generații de interpreți, etnomuzicolog, autor al mai
multor culegeri de folclor, dar și interpret al cântecului tradițional din Câmpia
Transilvană – Vasile Conțiu. În acest sens, organizatorii oferă posibilitatea tinerilor
interpreți, care cunosc și respectă valoarea autenticului tradițional din folclorul
românesc, să ducă mai departe activitatea, numele și repertoriul lui Vasile Conțiu,
personalitate culturală de marcă a județului Mureș.
Organizator: Asociația pentru Dezvoltare și Cultură Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 20-22 iulie 2020
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48. Proiect ”Cununa Spicului de Grâu”
Asociația „Mureș Cultural”, intenționează să organizeze Spectacolul folcloric intitulat
”Cununa Spicului de Grâu”, un eveniment cultural care să readucă în memoria
colectivă, un obicei de mult uitat, ce va avea loc în luna iulie, luna secerișului, în
satele transilvane și nu numai, în semn de prețuire pentru spicul de grâu dătător de
viață, aliment sacru, binecuvântat de Dumnezeu, din care se face ”pâinea cea de
toate zilele”, dar și ca mulțumire adusă divinității pentru rodul bogat . Vom prezenta
obiceiul în sine, pus în scenă de Ansamblul ”Cununa Grâului” din Ocnița, comuna
Teaca, județul Bistrița Năsăud, coordonat de îndrăgita interpretă a cântecului
popular, Cornelia Ardelean Archiudean, obicei urmat de un spectacol extraordinar, în
care își dau concursul interpreți din tânăra generație, dar și consacrați. Asociația
intenționează, să organizeze și o expoziție de costume populare, cu vânzare, ale
ceatorilor și meșterilor populari din județul Mureș.
Acest eveniment vine, să readucă în atenția publicului obiceiul secerișului, care în
ultima vreme nu s-a mai văzut pe nici o scenă , deși era prezent în mai toate
spectacolele, unde prima revalorificarea tradiției populare, prezentat în special de
elevi, prin urmare pregătit în școli, tocmai pentru a conștientiza tinerii, importanța
cunoașterii obiceiurilor și transmiterea lor din generație în generație.
Organizator: Asociația ”Mureș Cultural”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 10 iulie 2020
49. Universitatea de Vară pentru studenți
Universitatea de Vară reprezintă un proiect realizat de Liga Stundeților din Tîrgu Mureș
în colaborare cu UMFST. Acet proiect are ca obiectiv simularea unei săptămâni din
viața unui student la medicină, medicină dentară sau farmacie atât din punct de
vedere educațional prin organizarea de cursuri și lucrări practice susținute de cadre
didactice de prestigiu din universitate, dar și din punct de vedere social prin
organizarea de petreceri tematice, tururi ale orașului și seară de film, seară la piscină,
ziua de jocuri de societate, etc. Astfel, se dorește să li se explice participanților (grup
țintă: elevi din clasa a 11-a din liceele din țară), care vor fi selectați pe baza unui
concurs de dosare, cu și de ce să alegi un viitor medical în centrul studențesc
mureșean. Totodată, se propune stimularea interesul pentru studiu prin exploatarea
tuturor resurselor didactice de care dispune universitatea (laboratoare, microscoape,
biliotecă, săli de discecție), creeând astfel o simularea fidelă al mediului universitar.
Organizator: Liga Studenților din Târgu Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 19-26 iulie 2020
50. Festivalul Identitate prin cultură - “Din zestrea Ardealului”
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Intr-o lume a informatizării, de cele mai multe ori se promovează alte elemente
decât adevăratele valori culturale ale unei comunităţi care încep să se piardă. Astfel,
din anul 2017, pentru păstrarea tradiţiilor și obiceiurilor, a portului şi folclorului care
ne definesc și ne oferă identitatea culturală, asociația realizează câte un film
documentar despre anumite obiceiuri neconsemnate și neexplicate pană în prezent.
Prin abordarea acestui proiect se propune o schimbare a percepţiilor asupra
tradiţiilor, obiceiurilor şi folclorului, evidenţiindu-se valoric multicultualitatea
judeţului Mureş.
Obiectivul constă în dezvoltarea unui bun cultural de interes local şi naţional, care să
satisfacă nevoile iubitorilor de muzică populară şi obiceiuri, dar să se aducă în atenţia
publicului elementele culturale ale judeţului Mureş, în esenţa lor – prin explicarea
efectivă a ceea ce reprezintă şi de ce. In acest sens, culegerea de informaţii pentru
obiceiuri nestudiate. Zone de interes: cinci subzone - Mureşul Superior, Zona de
Câmpie, Zona Târnavelor, Valea Nirajului şi Valea Gurghiului.
Evenimentul se desfăşuară pe durata a două săptămâni, unde vor participa direct
peste 150 de persone, şi constă în realizarea unui documentar (broşură şi film video),
cu studierea, cartografierea unui obicei al Transilvaniei neadus în lumină Se vor
organiza workshop-uri, prezentarea de dansuri şi obiceiuri bătrâneşti, prezentate de
ansambluri din cele cinci subzone ale judeţului Mureş. Acestea vor fi urmate de un
spectacol de muzică populară antrenantă, cu artişti amatori şi artişti consacraţi din
judeţ şi nu numai, expoziţii de obiecte de artizanat şi mici ateliere de creaţie
demonstrative.
Organizator: Asociaţia Culturală Mureşul Superior
Locaţie: prezentare Teatrul de Vară/Sala Palatului Culturii, Tîrgu-Mureş
Data: octombrie-noiembrie 2020
51. Festivalul de pe Câmpie
Festivalul va avea în agendă, pe lângă spectacole folclorice în care își vor da
concursul atât soliști consacrați, cât și tinerele talente care vor avea ocazia să se
evidențieze, vor fi organizate expoziţii de produse animale, panificație si alte produse
alimentare specifice zonei, manifestări şi întreceri legate de munca câmpului în
Câmpia Transilvană Mureşană şi expoziţii cu animale si atelaje agricole.
Vor fi expuse utilaje noi, dar și utilaje agricole foarte vechi ce reprezintă elemente
grăitoare care dăinuiesc în timp, care ne leagă și ne unesc în tot ceea ce sărbătorim și
simțim, dorind să le arătăm generațiilor tinere.
Proiectul propus promovează pe de o parte exprimarea identității românești,
culturale și spirituale iar pe de altă parte vizează generația tânăra care trebuie
încurajată să rămână și să se dezvolte în satele natale. In cele 3 zile ale festivalului,
pe lângă acțiuni inedite ca - Focul la stână, organizată de oierii locului, vor mai fi
organizate – demonstrații, pregătire de bucate tradiționale în gospodăria țărănească,
pregatire bucate tradiționale la stână, prezentare arta țesutului la război și
pregătirea zestrei, drumeții cu șareta și căruța trasă de cai, plimbare și fotografie
prin lanuri de grâu și floarea-soarelui, conferințe și mese rotunde cu persoane
reprezentative din domenii specifice, și nu numai.
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Organizator: Asociaţia Culturală „Casa Rusu – Câmpia Transilvaniei”
Locaţie: Sânpetru de Câmpie, jud. Mureș
Data: august 2020
52. Festivalul Intercultural – ProEtnica 2020
ProEtnica promovează dialogul intercultural şi interacţiunea artistică pe plan
European intenţionând să reprezinte una din sursele de evoluție a societăţii
mureşene. Festivalul presupune 5 zile pentru desfășurare, 600 de participanți și peste
15.000 de vizitatori și include aprox.30 de manifestări artistice pe scena principală
amplasată în aer liber (Sighişoara), 25 de spectacole interactive în faţa scenei, peste
20 de standuri de prezentare şi meşteşugăreşti, o expoziţie din aria artelor plastice a
artiștilor contemporani din rândul minorităţilor naţionale, prezentare de standuri de
cărți, meșteșuguri, specialități culinare – peste 20 de standuri de prezentare, 12
workshop-uri susţinute de Organizaţiile Minorităţilor Naţionale. Evenimentele
festivalului vor fi prinse în cataloage online si tiparite.
Organizator: Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara
Locaţie: Cetatea Medievală din Sighişoara
Data: 26-30 august 2020
53. Proiect ”Carpathian Adventure 2020”
Organizația ”Outward Bound Romania” organizează în perioada 07 – 09 august 2020
competiția internațională de aventură Carpthian Adventure 2020 unde se așteaptă
circa 100 de competitori și 30 de voluntari.
Obiectivul competiției este de a pune la încercare capacitățile fizice, mentale,
emoționale și psihice, precum și abilitățile de lucra în echipă a participanților, prin
depășirea provocărilor și folosirea eficientă a resurselor proprii în cadrul mediului
natural al județului Mureș, în zona Sovata, respectiv Munții Gurghiului. Pentru a
ajunge la linia de sosire, echipele vor trebui să depășească numeroase probe outdoor
pe o distanță de aproximativ 90 km, cum ar fi: tura montană, rapel, orientare, tură
cu bicicleta, probe pe apă (rafting) și diverse probe de echipă.
Organizator: Societatea pentru tineret ”Outward Bound România”
Locaţie: Sovata, Munții Gurghiului
Data: 07-09 august 2020
54. Proiect ”Învățând poți păstra și transmite”
În vederea organizării taberei de antrenament, în Târgu Mureș și Lunca de Jos,
județul Bacău, pentru copiii din județul Mureș care practică dansul popular, Asociația
”Táncolj Velűnk Egyesűlet” propune un parteneriat în perioada 2 – 8 august 2020.
Obiectivul acestei tabere constă în învățarea participanților de noi dansuri, în mod
intensiv, și cântece populare, respectiv de a participa la activități de artizanat, tir cu
arcul, precum și activități recreative.
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Organizator: Asociația ”Táncolj Velűnk Egyesűlet”
Locaţie: Târgu Mureș, Lunca de Jos - județul Bacău
Data: 02 – 08 august 2020
55. Proiect Pădurea Rotundă – Film şi Artă Contemporană
Ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, proiectul cultural “Pădurea Rotundă – Film şi Artă
Contemporană” este gândit pe formula unui festival de film european şi ca un
laborator de artă contemporană, unde mai mulţi artişti sunt invitaţi să abordeze tema
site-specific, inspirându-se din atmosfera comunităţii mureşene transpunându-le în
proiecte artistice ce descriu acest microunivers. Colaborările prestigioase (artişti,
instituţii, suport media) ale ultimelor ediţii sunt o carte de vizită pentru acest proiect
construit pe specific local şi pe diversitatea etnică şi culturală a judeţului Mureş.
Proiectul este menit să consolideze poziţia judeţului Mureş pe harta culturală a ţării
în zona evenimentelor de cultură contemporană, evidenţiind dimensiunea
multiculturală a comunităţii mureşene, artişti cu o carieră emergentă pe scena artei
contemporane naţionale şi internaţionale, dar şi un brand important al Reghinului –
Pădurea Rotundă, ca spaţiu cu un potenţial cultural deosebit.
În anul 2020 focus-ul festivalului va fi construit în jurul termenului “vecinătăți”,
concept care dirija producţia artistică şi filmele selectate, filme româneşti şi
maghiare, dar nu numai, care abordează tema sociale relevante convieţuirii, în acord
cu specificul multicultural al Reghinului şi Tîrgu Mureşului, oraşe care găzduiesc acest
proiect, un “laborator” de artă contemporană.
Organizator: Asociaţia K’arte
Locaţie: Reghin, Tîrgu Mureş
Data: 01-21 august 2020
56. Festivalul Cântecului Popular Patriotic “La Oarba și la Iernut”
Scopul proiectului iniţiat de Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă” şi aflat la
ediţia a X-a, programat pentru data de 15 august 2020, este de a conserva, valorifica
şi promova patrimoniul cultural şi istoric imaterial românesc, prin perpetuarea
cântecului popular dedicat eroilor neamului şi educarea tinerilor, în scopul păstrării în
memoria colectivă a momentelor cruciale din istoria României. Relevanţa
evenimentului, din punctul de vedere al interesului public judeţean, poate fi definită
prin faptul că tematica festivalului aduce în actualitate cântecele vechi, dedicate
eroismului ostaşilor români, interzise vreme de peste 45 de ani şi aflate într-un con de
umbră în ultimii ani. Aceste piese rare ale folclorului românesc constituie valori
culturale naţionale, promovate într-o activitate culturală de interes naţional, al cărei
public ţintă îl reprezintă potenţiali spectatori ai festivalului din toate categoriile de
vârstă şi status social. Organizarea acestui eveniment la Oarba de Mureş, va
evidenţia, în opinia publică naţională, importanţa acestui reper geografic în istoria
României, aducând în atenţia publicului semnificaţia momentului istoric din 1944, dar
și un omagiu celor care au înfăptuit Marea Unire.
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Organizator: Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă”
Locaţie: Oarba de Mureş
Data: 15 august 2020
57. Festivalul Internațional de Chitară Clasică „Harmonia Cordis”
Festivalul este conceput ca unul intercultural, pe fondul unui dialog interetnic si
international, prin intermediul caruia se dorește să de aducă o contribuție originală în
îmbunătățirea unor aspecte problema din domeniul chitaristic.
Aceasta editie isi propune familiarizarea publicului cu domeniul chitarei clasice si
facilitarea accesului celor care activează în domeniu la artiști de renume
international. Pentru a-și atinge scopul, aceasta ediție va avea invitați precum Al di
Meola (USA) unul dintre cei mai reprezentativi chitaristi de jazz si castigator al mai
multor premii Grammy; Yamandu Costa, el fiind un senzational chitarist virtuoz de
muzică braziliană, care va concerta în premieră națională; Jon Gomm, un adevarat
pionier al muzicii acustice fingerstyle; duo-ul de chitară și bandoneon format din
Giampaolo Bandini si Cesare Chiacchiaretta, care promoveaza muzica argentiniana si
artistul Antal Pusztai, cunoscut pentru diversitatea stilurilor sale muzicale.
Asemănător anului trecut, editia din 2020, cu scopul de a avea un caracter inovator
este reprezentata de introducerea unui concurs internațional ce va avea loc pe toate
perioada proiectului. Concursul vine in urma unui parteneriat la nivel european sub
numele EuroStrings și are ca scop încurajarea tinerilor artiști pe plan profesional prin
activitati de mobilitate in spatiul european, aducand impreuna toti artistii, profesorii
și oamenii implicați în dezvoltarea domeniului chitaristic la nivelul Uniunii Europene și
nu numai. Concursul va avea o etapa online, participantii vor trimite filmari cu
interepretarile lor în perioada Februarie-Mai, urmând ca audio-ul să fie trimis unui
juriu european. In urma jurizarii, vor fi selectati 6 finalisti (5 alesi de juriu si unul ales
de public) care vor concerta in cadrul festivalului Harmonia Cordis, urmand ca acestia
sa fie jurizati pentru intepretarea live. Acest concurs ofera șansa României să aibă un
reprezentant în concursul internațional EuroStrings, unde premiul cel mare va consta
în turnee organizate în SUA și China.
Organizator: Asociaţia ”Harmonia Cordis”
Locaţie: Palatul Culturii, Tîrgu Mureş
Data: 11 -16 august 2020
58. Festivalul internațional de folclor ”Joc și cântec în Ardeal”
Manifestarea își propune să contribuie la educarea și influențarea în mod pozitiv a
gustului tinerei generații și nu numai, iubitoare de muzică autentică, reprezentand
totodata o invitație de a ne apropia cu respect și demnitate de cultură și civilizația
traditională. Organizarea unui astfel de eveniment ar contribui la promovarea
tradițiilor noastre strămoșești în fața oaspeților din tară și din afara granițelor ei,
precum și la cunoașterea de oameni noi, care aparțin altor culturi.
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Manifestarea isi propune sa contribuie la educarea si influențarea în mod pozitiv a
gustului tinerei generații și nu numai, iubitoare de muzică autentică, reprezentand
totodata o invitație de a ne apropia cu respect și demnitate de cultura si civilizația
tradițională, materială și spirituală a neamului, oferind articipanților la eveniment
posibilitatea de a intra în contact cu alte culturi si traditii, aduse de invitatii din
strainatate- Macedonia , Bulgaria, Serbia , Polonia Ucraina, de a lega noi prietenii și
de a iniția posibile viitoare colaborari.
Organizator: Asociaţia Culturală ”Friends Forever”
Locaţie: Deda, Tîrgu Mureș
Data: 20-24 august 2020
59. Festivalul internațional de folclor ”Folk Friends Together”
Festivalul internațional de folclor ajuns la ediția a V-a, își demonstreză un potențial
deosebit de a transmite tradițiile locale în lume, dar și de a stabili relații de prietenie
și colaborare cu participanți din Ungaria, Turcia, Egipt, Grecia, Italia, Bulgaria, Cehia,
Polonia, Franța, Moldova și Ucraina. Prezentarea dansurilor și a acordurilor muzicale
tradiționale specifice împletesc valorile pământului într-o dezvoltare a comunităților
specificate ridicând nivelul artei tradiționale într-un concept accesibil tuturor.
Organizator: Asociația ”Junii Târnavei”
Locaţie: Târnăveni
Data: 20-24 august 2020
60. Festivalul ”SZFERA – Spaţiul de Arte Contemporane” - în cadrul Festivalului
”Vâltoarea Mureşeană, ediţia a VII-a”
Programul “SZFERA - Spațiu de Arte contemporane“ are ca scop promovarea culturii și
a artelor contemporane din județul Mureș și încurajarea artiștilor debutanți.
Reprezintă un eveniment unic în zonă, care dorește să atraga artiști locali, iubitorii
de arte și cultură și turiștii care vizitează județul Mureș. Publicul țintă principal sunt
tinerii între vârstele 16-40 ani din oraș și din împrejurimi.
Timp de trei zile, cei interesați au prilejul să participe la diferite evenimente ale
cărui scop este promovarea şi prezentarea artelor contemporane şi a artiştilor
contemporani locali. În programul evenimentului sunt prezente următoarele forme ale
artei contemporane: muzica, artele vizuale, artele plastice, literatura, dansul, urban
painting-ul.
Programul este conceput astfel încât să se prezinte o multitudine de arte
contemporane într-un stil interactiv şi de a oferi o locaţie liniştită şi multiculturală
pentru vizitatori interesaţi de arta contemporană. Printre programele planificate sunt
concerte, expoziții, cafenea, urban painting, teatru și spectacole de dans cu
implicarea artiștilor mureșeni.
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Noua locație - Gimnasiului Europa (str. Horea), în centrul orașului Târgu Mureș, se
incadrează în ideea inițială de a îmbina vechiul cu modernul, clădirea fiind construită
în 1880. Programul dorește să atragă atenția asupra importanța monumentelor și
patrimoniului construit din zonă.
Valoarea adaugata a proiectului este asigurata de setul de actiuni care reflecta
componenta activa a proiectului: cercetarea artiștilor debutanți și crearea unei
atmosferi care pot crea parteneriate, oferte de lucru etc. și conştientizarea publicului
față de importanța patrimoniului cultural al zonei.
Organizator: Asociaţia ”Vox Novum”
Locaţie: Clădirea și curtea fostei unități școlare ”Gimnaziu Europa” din Tîrgu-Mureş,
str. Aurel Filimon
Data: 21-23 august 2020
61. Festivalul cultural – folcloric pentru familii ”Csicsergö”
Evenimentul se află la a doua ediție și are ca scop promovarea valorilor culturale și
folclorice din zona Metropolitană Târgu Mureș. În organizarea asociației, evenimentul
va cuprinde expoziții de artă meșteșugărească, expoziție de port popular din județul
Mureș, programe pentru copii și tineret, concursuri de dans folcloric, târg de carte,
prezentări gastronomice și degustări, iar pe tot parcursul derulării activităților vor fi
organizate concerte pentru familii.
Organizator: Asociaţia ”Parapács”
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 27-31 august 2020
62. Galopiada Mureşeană
„Galopiada mureşană” este un eveniment care are ca obiectiv principal evidențierea
și revigorarea unor tradiţii ale zonei încă din anii `50, reformularea ei cu elemente
moderne şi actuale, popularizarea şi promovarea sportului ecvestru în rândul
populaţiei din judeţul Mureş şi nu în ultimul rând, crearea unui eveniment specific
numai mureşenilor, asemenea altor judeţe vecine cum ar fi: Harghita, Covasna,
Bistriţa, care au creat un astfel de „brand” numai al lor.
Intenţia organizatorilor este ca în acest an, pe lângă manifestările ecvestre, o atenţie
deosebită să fie acordată şi modului de prezentare a participanţilor – călăreţi, husari
şi concurenţi, care vor veni pe cai sau în atelaje trase de cai, pentru realizarea unui
eveniment care să imprime în memoria participanţilor o amintire plăcută.
Evenimentul se propune a fi organizat și în anul 2020, la Sângeorgiu de Pădure.
Organizator: Asociaţia ”Galopiada Mureşană – Marosszeki Lofuttatas Egyesulet”
Locaţie: Sângeorgiu de Pădure
Data: 11-12 septembrie 2020
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63. Festivalul Magiunului
Festivalul Magiunului se desfășoară în satul Iara de Mureș. Apreciat de tot mai multe
grupuri de turiști din România, Ungaria, Austria și Olanda, scopul festivalului care este
unul de promovare a produselor locale a devenit unul de promovare a identității
culturale și a turismului culinar din ce în ce mai pregnant. Totodată, pentru ca să se
înțeleagă că tradiționalul reprezintă viitorul societății noastre și este nevoie de cei
care înțeleg tradiția, lucrul și valorile pământului, în cadrul acestui eveniment se
nominalizează producătorul/gospodarii care au înțeles că prin munca lor se pot
realiza și dacă aleg să trăiască la sat.
Pentru asigurarea calității evenimentului, vor fi inițiate discuții deschise cu localnicii
și autoritățile locale, dar și un program artistic pentru destinderea participanților.
Organizator: Asociația Organizatorilor de Evenimente din Transilvania
Perioada: 18-20 septembrie
Locație: Iara de Mureș
64. Proiect ”Plai Străbun”
Asociația Culturală ,,Grai Ardelean” propune un eveniment în spiritul și sensul satului
românesc, cu un spectacol folcloric intitulat ”Plai străbun”, cu muzică, dansuri și
tradiții populare românești, în interpretarea unor artiști consacrați și tinere talente,
dar și cu o serie de acțiuni cu și despre oameni. Astfel, se organizează o expoziție de
pictura privind viata țăranului român, o expoziție de costume populare tradiționale
românești ale unor artiști populari autentici din jud. Mureș, iar care vor avea ocazia să
lucreze pe spațiul expozițional și să prezinte modalitatea de executare, din punct de
vedere tehnic, a modelelor executate pe pânza de costum.
Acest Eveniment Cultural de exceptie ne oferă un bun prilej să înţelegem mai bine
cum a fost odată satul românesc si viața țăranului român prin tradiție, joc și cântec
dar si cât de important este să fim uniţi în jurul valorilor noastre naţionale !
Satul nu înseamnă doar uliţe umbrite de livezi şi case, cu ogrăzi atotcuprinzătoare şi
nici nu înseamnă numai locuitorii satelor, oameni care se numesc ţărani; nume frumos
care înseamnă suveran, stapân al pământului, om liber şi înăuntru şi înafară, adică om
cu suflet minunat, cu credinţă în Dumnezeu şi care trăieşte şi munceşte, nu la
comandă, ci dintr-o dragoste deosebită faţă de pămantul lui, de casa, de familia şi de
satul lui, satul înseamnă, deci, un spaţiu bogat în tradiţii, în cântece şi datini, în
hărnicie şi omenie, loc înzestrat plin de comori morale şi spirituale.
Organizator: Asociația Culturală ”Grai Ardelean”
Perioada: 15-30 septembrie 2020
Locație: Târgu Mureș
65. Festivalul –concurs național de interpretare ”Du-te dor cu Mureșul”
Festivalul-concurs național de interpretarea cântecului popular „Du-te dor cu
Mureșul” ajuns la a III-a, este dedicat tuturor tinerilor interpreți de muzică populară
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din România, cu vârstra cuprinsă între 16 și 30 de ani, care dovedesc calități
reprezentative. Este o poartă deschisă de transmitere şi de perpetuare a tezaurului
nostru folcloric.
Scopul acțiunii privește cunoaşterea şi păstrarea folclorului prin valorificarea
tradiţiilor transmise generaţiilor actuale şi viitoare, de către cei tineri, informarea
celor mai puțin informați în acest domeniu, dar și de a descoperi şi promova noi
talente interpretative. Punerea în valoare a cântecului popular autentic şi
introducerea sa în circuitul valorilor spirituale, prezentarea nealterată a frumuseţii
costumului popular din diferite zone etnofolclorice ale ţării, denotă în fapt stimularea
valorilor din domeniul muzicii populare.
Organizator: Asociaţia Culturală ”Din Zestrea Ardealului”
Locaţie: Târgu Mureş
Data: 01 septembrie – 31 octombrie 2020
66. Salonul de carte ”Bookfest” Târgu Mureş
Devenit tradiție, evenimentul care presupune acţiuni în cadrul Salonului de Carte
Bookfest Tîrgu-Mureş organizate în anii precedenți cu scopul de a oferi publicului din
judeţul Mureş o platformă de întâlnire cu cele mai importante edituri din ţară,
precum şi cu oamenii de cultură pe care organizatorii i-au invitat în cadrul salonului.
Lansările de carte, dezbaterile, expoziţiile şi concertele organizate la Bookfest TîrguMureş au scos în evidenţă interesul major al mureşenilor pentru un eveniment de
înaltă ţinută intelectuală, cu participarea unor personalităţi de prim rang ale
literaturii şi culturii româneşti. Primele trei ediţii ale Salonului de carte Bookfest
Tîrgu-Mureş au fost un reper important în dezvoltarea culturală a judeţului Mureş şi în
aşezarea acestei zone pe harta evenimentelor culturale importante, organizate la
nivel naţional. Având în vedere succesul anilor precedenţi dovedit prin participarea a
peste 15.000 de vizitatori, se propune continuarea reperelor culturii din cadrul
Salonului de carte “Bookfest” organizat la Târgu Mureș.
Organizator: Asociaţia Editorilor din România
Locaţie: Teatrul Naţional Târgu Mureş
Data: 24-27 septembrie 2020
67. Proiect ”Palatul se împotrivește uitării valorilor reale - Visul unei națiuni!-1
Decembrie 2020”
”Palatul se împotrivește uitării valorilor reale – Visul unei națiuni!” are în vedere
marcarea celor 102 ani de istorie și unire, sensibilizarea comunității cu privire la
menținerea dezideratului unității naționale în prezent și viitor.
Astfel, pe lângă acțiunile eveniment ale instituțiilor de cultură, subordonate
Consiliului Județean Mureș, defilării instituțiilor militare, punctual, se preconizează
integrarea unor acțiuni care crează impact și distincție - prezentarea unui concept în
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proiecții care va îmbina motive etnografice și imagini cinematrografice specifice
momentului –
proiecții de clădiri istorice și personalități ale vremurilor, elemente etnologice și
geografice, după un concert cu elemente transpuse spre o linie de excelență –
orchestrala ”La frați, nu se pun hotare!”, urmat de îmbinări de elemente de percuție
și artiști întruchipând anumite personalități, dar și acțiuni deosebite pentru tineri,
destinate, în general, tinerilor liceeni și studenți din județul Mureș, dar nu numai.
Pe durata activităților, tineri vor putea interacționa cu speakeri din diferite zone de
activitate - artiști, actori, antreprenori și persoane implicate în acțiuni de tineret,
care vor susține discuții pe teme inspirationale și pe subiecte de interes.
Organizator: Asociatia Culturală ”Grai Ardelean”
Perioada: 29 septembrie -1 decembrie 2020
Locație: Târgu Mureș
68. Demonstrație aviatică cu baloane cu aer cald
În comunitatea zilelor noastre sportul a devenit marginalizat iar cuvântul SPORT a
devenit o expresie foarte restrânsă în cercul oamenilor de rând, motiv pentru care
ideea de a lărgi sfera expresiei SPORT prin promovarea unor noi ramuri de sport
practicabile în zonă, s-a potrivit foarte bine în arealul geografic ofertant. Obiectivul
este ca iniţiativa să capete continuitate prin organizarea de diferite demonstrații la
care vor evolua baloane cu aer cald şi deltaplane, fiind promovate două diferite
subramuri ale sportului aviatic în rândul vizitatorilor. Anul acesta se intenționează şi
iniţierea unui forum în rândul participanţilor şi a vizitatorilor, a cărui scop ar fi
prezentarea teoretică a regulilor de bază în ceea ce priveşte aviaţia sportivă şi nu în
ultimul rând încheierea unor noi prietenii.
În 2020 Asociaţia Nyaradballon Sky Team are oportunitatea de a invita diferite
organizaţii a căror activitate este sportul aviatic atât din ţară cât şi din străinătate.
Devenită deja tradiție, cea de a XVI-a ediție a evenimentului sportiv desfășurat în
microregiunea Valea Nirajului-Câmpul Cetății, promovează o ramură a sportului mai
puțin cunoscută în țară, dar și creearea și consolidarea relațiilor internaționale cu
asociații sportive similare. Obiectivele manifestării privesc creșterea vizibilității Văii
Nirajului, atât în țară cât și în străinătate, atragerea unui număr cât mai mare de
turiști care să susțină și alte tipuri de concursuri sportive individuale sau de echipă.
Anul 2020 aduce alături de Asociația NYARADBALLON SKY TEAM, echipe din Ungaria,
Slovacia, Moldova, Lituania, Serbia care vor înălța baloane cu aer cald și deltaplane.
Programul adiacent este unul ofertant având în vedere poziția geografică și
atractivitatea zonei Eremitu-Câmpul Cetății.
Organizator: Asociația NYARADBALLON SKY TEAM, Câmpul Cetății
Perioada: 25-27 septembrie
Locație: Câmpul Cetății
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69. Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor Românești
Acțiunile prevăzute prin acest proiect promovează obiceiurile și produsele culinare
tradiționale din județ în rândul tinerilor studenți mureșeni. Prin aceste acțiuni ne
propunem să facem un pas, mic, înspre cea ce înseamnă stabilirea identității culinare
locale și microlocale. Activitățile presupun: implementarea și promovarea ideii de
produse tradiționale din județul Mureș; prezentarea și popularizarea principalelor
rețete din zonele tradiționale ale județului Mureș: Câmpia mureșeană, Valea Nirajului
și Sovata, Valea Mureșului Superior, Valea Gurghiului; promovarea evenimentelor
culinare organizate în județul Mureș; realizarea unui ziar - ediții specială - destinat
produselor tradiționale și vinurilor din Județul Mureș; prezentarea și popularizarea
principalelor vinuri produse în județul Mureș și a cramelor ce le produc ; conferință și
workshop cu tematica “Cultura si civilizatie. Vinuri si gastronomie in Mures. Nutritie si
traditie. ” cu participarea cadrelor didactice și a studenților de la specializarea
Nutriție și dietetică din cadrul Facultații de Medicină. Invitat special, Cezar Ioan
inițiatorul proiectului de lege pentru desemnarea Zilei naționale a gastronomiei și
vinului românesc, respectiv degustare și discuții libere, prezentări de produse
gastronomice din Mureș și de vinuri cu participarea unor cunoscuți oenologi sidin
Mureș și din România.
Acțiunile
implică prezența studenților mureșeni și a cadrelor didactice din
Universitatea de Medicină, Farmacie, Stiințe și Tehnologie din Tîrgu Mureș, dar și a
persoanelor interesate.
Organizator: Asociația ”Educație pentru Europa”
Perioada: 15 octombrie 2020
Locație: Târgu Mureș
70. Concursul Național de Atelaje
Competiţia va avea loc în Tîrgu-Mureş, la Hipodrom şi va avea în desfăşurare
examenul medical, obstacole, maraton, dresaj şi o gală de premiere, antrenând un
numar de peste 70 de persoane active și 70 de cai de concurs. Organizarea se face cu
participarea echipelor judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de atelaje din
România, şi presupune găzduirea arbitrilor, sportivilor participanţi, personalului de
întreţinere şi a cailor pentru concurs.
Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Sîntioana de Mureş
Locaţie: Hipodromul Târgu Mureş
Data: 01-04 octombrie 2020
71. Conferința internațională ”Interdisciplinaritate în inginerie – Inter Eng 2020”
Pentru evenimentul menționat se organizează și desfășoară activități de primire și
bun venit adresate participanților, urmate de un tur de prezentare a spațiilor,
facilităților și laboratoarelor de educație și cercetare ale Universității.
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Sesiunea de lucrări în plen constau în prezentări a celor mai noi realizări științifice și
tendințelor din domeniu. susținute de cercetători din mediul academic și
economic/industrial.
În cadrul secțiunilor specializate pe domenii de cercetare și inovare industrială se vor
prezenta lucrările științifice acceptate și vor avea loc discuții în jurul principalelor
teme abordate. Pe durata evenimentului vor fi organizate șase astfel de secțiuni.
În cadrul sesiunii de comunicări științifice desfășurată on-line sunt prezentat lucrările
științifice acceptate și vor avea loc discuții în jurul principalelor teme abordate.
Numărul țărilor reprezentate prin propuneri de comunicări științifice după
apartenența specialiștilor și cercetătorilor: 15 țări, cu ropuneri de lucrări științifice
care vor fi primite din partea specialiștilor și cercetătorilor din: Brazilia, Bulgaria,
Canada, Franța, Ungaria, India, Italia, Lituania, Maroc, Polonia, România, Federația
Rusă, Arabia Saudită, Spania.
Organizator: UMFST
Locaţie: Târgu Mureş
Data: 08-09 octombrie 2020
72. Octoberfest și Expo Agricola Acățari
Asociaţia Prosperitate Rază de Soare din Roteni – Acăţari intenţionează organizarea
celei de a V-a ediţii a Expo Agricola Acăţari care se doreşte a fi unul de referinţă
pentru agricultura judeţului Mureş însă, de astă dată, elementele de tehnică vor
preceda doar încununarea muncii prin muzică și dans. Astfe, evenimentul vine în
întâmpinarea nevoilor fermierilor şi producătorilor agricoli, a procesatorilor
produselor agroalimentare, a tuturor celor care au ocupaţie profesională în sectorul
agricol, oferind în acest sens un punct de întâlnire în localitate pentru fermierii din
judeţ, regiune şi din ţară, împletite cu elemente de diversitate muzicală.
Se doreşte, ca prin organizarea unui astfel de eveniment să se ofere producătorilor
autohtoni, dar nu numai, o locaţie cât mai potrivită pentru a-şi prezenta şi în acelaşi
timp de a-şi vinde produsele, iar furnizorilor de echipamente şi maşini agricole, un
punct de prezentare şi valorificare. Totodată, și crescătorii de animale care vor avea
ocazia de a prezenta rase de animale specifice zonei din care provin, vor putea
beneficia și de momente de divertisment, care profită pentru toți participanții la
evenimente. Manifestarea va avea loc în cadrul Centrului de Sport şi Agrement din
Acăţari.
Organizator: Asociația ”Prosperitate - Rază de Soare”
Locaţie: Acățari
Data: octombrie 2020
73. Proiect ”La umbra nucului bătrân…”
Organizatorii propun un eveniment deosebit care să constituie un preambul pentru un
festival al romanței la noi în județ, festival care lipsește din aria manifestărilor
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artistice de gen din județul Mureș. De asemenea spectacolul se vrea a fi o poveste a
romanțelor și a muzicii culte de la începutul anilor 1900.
Evenimentul este la a treia ediție și își propune promovarea acestiu gen muzical,
romanța, un gen muzical cult, de o sensibilitate aparte în rândul mureșenilor, a
tinerilor în special.
Evenimentul implică participarea exclusivă a artiștilor profesioniști de gen din județul
nostru și din țară, și încurajează participarea activă a unui număr mare de tineri în
viața culturală a orașului.
Organizator: Asociația ”Centrul Multimedia Pro Art Maria”
Locaţie: Palatul Culturii din Târgu Mureș
Data: octombrie 2020
74. Concertul Simfonic al Orchestrei Medicilor
Orchestra medicilor din București a fost fondată în 1954, dirijată de Bogdan Moroianu,
medic, compozitor și dirijor. Orchestra medicilor este sub înalt patronajul Filarmonicii
George Enescu din București și prezintă numeroase spectacole, conferințe dedicate
instruirii estetice și muzicale a studenților mediciniști. Toate acestea au fost parcurse
în ordinea istorică a marilor curente estetice și perioadele istorice de la preclasici
până la modernism, concerte live, istoria artelor, literaturii, picturii sculpturii și
arhitecturii susținute de personalități ale artei, științei și culturii românești. Astfel,
artiștii, de profesie exclusiv medici, vor susține în fața publicului larg un concert
clasic, cu o ținută artistică deosebită.
Organizator: Fundația Medicina și Muzica, București
Perioada: octombrie 2020
Locație: Târgu Mureș/ Palatul Culturii
75. Festivalul cultural sportiv MEDIFUN
Eveniment cu tradiție în sfera mureșeană, reunește anual la Târgu Mureș mii de
studenți din toate centrele universitare ale tării, timp de 5 zile. În cadrul acestui
festival sunt desfășurate o serie de activități sportive, culturale – conferințe,
concerte, petreceri în aer liber, dar și parada echipelor participante. Probele sportive
acoperă o gamă largă – buble footbal, escaperoom, paintball, footbal masculin și
feminin, baschet, volei, tenis de câmp, tenis de masă, atletism, biliard, ciclism,
dartz, wist, jocuri pe calculator. La Parada de deschidere a festivalului echipele vor
porni din centrul orașului până la căminele studențești din Cornișa, distracția
continuând cu activități sociale între cămine. Ziua următoare este destinată
comunității, fiecare echipă ajutând la strângerea donațiilor pentru familii nevoiașe –
haine, alimente și cărți.
Sâmbăta este dedicată „probelor de iarbă”, probe care vor pune la test capacitatea
echipei de a lucra împreună, cel mai lung pod uman, vânătoare de pokemoni, cursa cu
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oul în gură, etc. De-a lungul festivalului, concurenții pot primi oricând probe surpriză
printre care și faimoasa listă neagră, moment în care este testată creativitatea,
ingeniozitatea și promptitudinea participanților, aceștia având doar o oră să rezolve
cerințele listei. Fiecare seară de festival se încheie cu un concert.
Premiera va avea loc în ultima zi de festival, iar echipa câștigătoare va obține
abonamente la festivalul Awake, ediția 2020, și numeroase alte premii surpriză.
Locație: UMFST, Căminele studențești, Teatrul de Vară
Organizator: Liga Studenților Târgu Mureș
Perioadă: 07-12 octombrie 2020
76. Spectacol de folclor și teatru coregrafic ”Relicve”
Proiectul propus este un proiect ambițios cu care asociația dorește să se prezinte în
fața spectatorilor din județul Mureș și nu numai,prin crearea unui spectacol folcloric
autentic cu titlul „Relicve” (Reliktum) folosind materiale etnocoregrafice din zone
puțin sau deloc cunoscute pe harta etnografică a Transilvaniei. Regizorul și coregrafii
spectacolului își propun să folosească materiale filmate din anii 1950-1960 din
videoteca Casei Tradițiilor și a Academiei de Artă din Budapesta încă neprelucrate,
care nu au fost puse pe scenă sau care au fost tratate foarte vag și superficial de
către coregrafii și instructorii de dans popular. În total sunt șase astfel de zone,
despre care sau descoperit noi materiale în arhive și care prezintă teme de interes
major: zona Chibedului și împrejurimile ei (valea superioară a Târnavei Mici, jud
Mureș), Ozd și Bichiș (zona inferioară a Mureșului și a Târnavei Mici, jud. Mureș),
Pălatca (jud Cluj), Chidea și Popești (jud. Cluj) Gheorgheni și satele îmrejuratice (jud
Harghita), Nagyecsed (Szabolcs-Szatmár, Ungaria).
Se propun și alte 10 locații din județul Mureș pe care le vom vizita cu ocazia acestui
proiect în perioada aprilie-iunie 2020 precum: Târnăveni, Band, Zau de Câmpie,
Bereni, Satu Nou, Aluniș, Măgherani, Ernei, Sărmaș, Coroisânmartin, Gurghiu, Iernut,
Grupul țintă al spectacolului sunt spectatorii de peste 6 ani de toate etniile din
județul Mureș. Publicul total estimat al spectacolelor din județul Mureș ar fi de cca
10.000 de persoane.
Locație: județul Mureș
Organizator: Asociația de dans ”Bekecs”
Perioadă: octombrie-decembrie 2020
77. Festivalul internațional de dansuri populare”Bekecsalja”
Particularitatea festivalului constă în promovarea artei spectacolului folcloric, a
moştenirii culturale locale şi internaţionale, creştea calităţii serviciilor publice în
domeniul cultural şi social. Festivalului folcloric se bucură de un mare succes prin
participarea unor ansambluri de dans popular de copii/tineri din ţinutul Văii Nirajului,
al Târnavelor şi din oraşul Mezobereny din Ungaria – oraş înfrăţit cu oraşul Sovata,
precum şi dansatori tradiţionali mai în vârstă care au participat la spectacolul
desfăşurat în cadrul festivalului, ansambluri care vor fi invitate şi la cea de a treia
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ediţie a festivalului din acest an. Datorită impactului pozitiv de care s-au bucurat
primele două ediții ale festivalului, comunitatea se exprimă în favoarea realizării unor
astfel de evenimente.
Evenimentul din acest an va cuprinde o paradă a porturilor populare, întâmpinarea
celor peste 250 de copii/tineri invitaţi să participe la evenimentul în cadrul căruia
vor prezenta câte o coregrafie din repertoriul de dans popular specific ţinutului din
care provin. După fiecare coregrafie prezentată, copiii/tinerii vor fi evaluaţi şi
apreciaţi de o comisie de specialitate alcătuită dintr-un etnograf, instructor de dans
popular, muzician. Finalul evenimentului se va bucura de un concert de muzică
populară.
Organizator: Asociația ”Educatio S.I.L”
Perioada: 10 octombrie-25 noiembrie 2020
Locație: Târgu Mureș
78. Târgul Internaţional de Carte
Ajuns la cea de-a XXVI-a ediţie, Târgul Internaţional de Carte va beneficia şi în acest
an de participarea a cel puţin 50 de edituri și firme comerciante din România,
Ungaria, Slovacia, Serbia, Anglia. Organizatorii estimează o medie de 8000 de
vizitatori şi aproximativ 10.000 de titluri expuse, rIdicând calitatea cărților oferite.
Evenimentul se bucură de un interes deosebit din partea editurilor din ţară şi din
străinătate, având, în proiectul de program, serate literare, prezentări de carte,
întâlniri cu scriitori, dedicaţii, expoziţie a apariţiilor editoriale din ultimul an,
alegerea celei mai frumoase publicaţii a târgului, spectacole de teatru, concursuri de
literatură, ateliere educative pentru copii, proiecţii de filme pentru copii, work-shopuri, program pentru tineri ”Book vs. Facebook” început anul trecut, dar și un concurs
de literatură cu premii în cărți pentru toate categoriile de vârstă.
Organizator: Asociaţia Breasla Cărţii Maghiare din România/ Centrul Cultural din
Tîrgu Mureş
Locaţie: Teatrul Naţional, Tîrgu Mureş
Data: noiembrie 2020
79. Concursul de dans ”Cupa Mirona”
Evenimentul sportiv este organizat la Reghin, ediţia a XV-a, de către Clubul Sportiv
„Dansul Viorilor” sub egida Federaţiei Române de Dans Sportiv, ca o recunoaştere a
rezultatelor deosebite obţinute la nivel naţional şi internaţional, Reghinul a devenit
capitala dansului sportiv - Centrul Naţional de Excelenţă în dansul sportiv, care a
oferit primii campioni mondiali ai României la categoria “Adulţi”, şi alte trei titluri de
campioni mondiali la categoriile „Tineret” şi „sub 21 ani”, Latino.
La evenimentul sportiv din anul 2020, vor participa peste 800 de dansatori,
reprezentanţi ai dansului sportiv românesc din întreaga ţară - Târgu Mureş,
Bucureşti,Timişoara, Cluj, Iaşi, Braşov, Oradea, Reşiţa, Piatra Neamţ, Sibiu, Satu
Mare, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Teiuşi, Turda, Baia-Sprie, Teiuș, etc. Aceştia vor
evolua în competiţii pe toate categoriile de vârstă, în două săli de concurs, în paralel,
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arbitraţi de arbitri legitimaţi ai Federaţiei Române de Dans Sportiv, de la cluburi din
centrele de dans sportiv din ţară.
Organizator: Clubul Sportiv “Dansul Viorilor”
Locaţie: Reghin
Data: 07 noiembrie 2020
80. Festivalul - concurs internațional
”Petre Săbădeanu”

de interpretare a cântecului popular

Festivalul concurs are ca scop conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului
cultural imaterial, prin recuperarea folclorului autentic, educarea tinerilor spre
păstrarea în memoria colectivă a cântecului popular interpretat de artişti de
excepţie, aşa cum a fost Petre Săbădeanu.
Concursul oferă tinerilor interpreţi de muzică populară şansa de exprimare artistică în
datele unui eveniment singular, organizat în această zonă a ţării, cu promovarea
repertoriului muzical din zona Mureşului.
Festivalul va cuprinde şi recitaluri ale unor artişti consacraţi.
Organizator: Fundația „ Șopterean”
Locaţie: Palatul Culturii Tîrgu Mureş
Data: 5-6 noiembrie 2020
81. Zilele Porților Deschise Universitare
Evenimentul oferă posibilitatea liceenilor de clasle XI – XII, aproximativ 320 elevi din
toată țara, să-și formeze o imagine completă despre universitățile cu predare în limba
maghiară din Târgu Mureș.
Organizator: Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș
Locaţie: Târgu Mureş
Data: 13-15 noiembrie 2020
82. Expoziția Europeană de Porumbei din Rasa Voltat
Expoziţia Europeană de Porumbei din Rasa Voltat, se desfășoară în perioada 13-15
noiembrie 2020, în oraşul Luduş și a fost aprobată de către Central Fantail Club
Europe, şi presupune participarea cu exponate a crescătorilor de porumbei din
Europa. Se estimează participarea unui număr de 400 – 450 porumbei din rasa Voltat,
care sunt în posesia a 60 -70 de crescatori de porumbei, participanți din Ungaria,
Austria, Germania, Serbia, Croatia, Bulgaria, Cehia și Ucraina – arbitrajul este asigurat
de un arbitru din Germania.
Organizator: Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici - Ludus 2011
Perioada: 13-15 noiembrie 2020
Locație: Luduș
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83. Concursul ”Cultura et Historia Nostra”
Acţiunea propusă reprezintă o dezvoltare a concursurilor cu tematică istorico-literară
în ceea ce priveşte moştenirea culturală locală din anii precedenţi. Concursul este
adresat tuturor elevilor din clasele V-XII şi profesorilor care studiază/ predau
disciplina ”Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare din România”. Acesta se va
desfăşura în trei etape: I. Faza pe şcoală (echipe de câte trei elevi), II. Faza
judeţeană, III. Cele mai bune 10 echipe se vor întrece la Târgu Mureş. Obiectivele
acestui concurs sunt: cunoaşterea amănunţită a trecutului istoric şi a moştenirii
culturale, conştientizarea apartenenţei la un spaţiu istoric şi de cultură prin
cunoaşterea istoriei comunităţii din care fac parte, încadrarea minorităţii maghiare în
istoria României, reliefarea aportului maghiarilor din România la cultura naţională
maghiară şi abordarea istoriei dintr-o perspectivă interetnică, interculturală.
Organizator: Asociația ”Erdélyi Rákóczi Szövetségek Szervezete”
Locaţie: Tîrgu Mureş
Data: octombrie/ noiembrie 2020
84. Festivalul pentru copii - Zile de Aventură în Lumea Muzicii
În anul 2020, se va organiza cea de a V-a ediție a festivalului multicultural, interactiv
pentru copii, la care se estimează o participare de peste 1200 de copii și 100 de
voluntari care s-au implicat și în edițiile trecute, reușind împreună ridicarea calității
evenimentului menționat. Beneficiarii proiectului se împart pe două categorii de
vârstă – 16-25 ani, respectiv 7-12 ani, de etnii diferite. Scopul acțiunii constă în
stimularea învățării și percepției, precum și oferirea de informații despre spectrul
stelar și planete, care implică o serie de activități interactive care le stimulează
spiritul de echipă, tolerarea și învățarea prin joc, muzică, interpretare, acțiuni
individuale și de grup.
Organizator: Asociația ”Creactivity”
Locaţie: Târgu Mureş
Data: 7-8 noiembrie 2020
85. Zilele Jocurilor/ Tarsasjateknapok
Evenimentul ”Zilele Jocurilor” este un proiect inițiat de un grup de tineri împătimiți
ai jocurilor societății actuale care și-au dorit să schimbe percepția tinerilor și a
familiilor în ceea ce privește jocurile de societate și cele fizice. Prin aceste tipuri de
manifestări se oferă publicului noi posibilități de interacțiune cu acestea. Prin
concursuri, promoții și prezentări ale celor mai noi jocuri de pe piață- jocuri logice
din lemn și nu numai, se crează o deschidere în percepția tinerilor, atât din mediul
liceal cât și din mediul studențesc, fiind invitați toți membrii familiei tradiționale. În
cadrul tîrgului va fi amenajată o zonă specială în care designerii amatori de jocuri își
vor putea prezenta și testa prototipurile.
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Organizator: Asociația ”Zilele Jocurilor”
Perioada: 20-22 noiembrie 2020
Locație: Teatrul Național/ Palatul Culturii din Târgu Mureș
86. Balul Palatului
Din 2017, comunitatea mureșeană s-a îmbogățit cu un eveniment diferit - Balul
Palatului. Dacă atunci, s-a donat Muzeului Județean Mureș un tablou al pictorului
Aurel Ciupe, în 2018, donația din partea organizatorilor Balului Palatului s-a îndreptat
către Biblioteca Județeană Mureș, un spațiu al comunității. Trei cărți vechi au ajuns
în colecția Bibliotecii și stau la dispoziția celor interesați. În 2019, însă, donația a fost
făcută către Filarmonica de Stat Târgu Mureș - 4 partituri de Berlioz, Beethowen si
Mozart au intrat, ca urmare a donației făcute de Balul Palatului în patrimoniul
Bibliotecii Filarmonicii.
Evenimentul reprezintă o îmbinare armonioasă între dans, muzică, arhitectură și
caritate.
Balul Palatului va respecta 2020, așa după cum a făcut-o și până acum, programul
unor manifestări artistice de anvergură din țări cu tradiție și va cuprinde suite de
dansuri prezentate de cupluri de debutanți, adulți și copii.
Vor fi interpretate celebrele dansuri vals vienez, vals lent, polka, cadril. În cadrul
programului își fac loc nume importante ale muzicii clasice românești, dar și
demonstrații ale unor renumiți dansatori sportivi profesioniști din județul Mureș.
Coregrafii programului sunt binecunoscuții instructori de dans Katalin și Marton Janos
Somodi, de la Clubul Sportiv Dance Art. Balul Palatului oferă posibilitatea celor
prezenți să urmeze tradiționalul îndemn Alles Walzer, în sala Palatului Culturii.
Organizator: Asociația pentru Progres, Dezvoltare și Comerț ”Mercur”
Perioada: 18 noiembrie 2020
Locație: Palatul Culturii din Târgu Mureș
87. Program educațional - Educație pentru siguranță 2020
Programul este devoltat cu scopul reducerii criminalității și a accidentelor de
circulație în rândul tinerilor cu vârstele între 13-18 ani din județul Mureș prin
introducerea în școli a unui curriculum la decizia școlii cu tema Educație pentru
siguranța și derularea unor campanii de prevenire în domeniile educație rutieră,
victimizare minori, delicvență juvenilă, dependență (drog, internet, jocuri), violența
domestică, trafic de persoane (exploatare sexuală, prin muncă), bulling, cyberbulling.
Obiectivele proiectului sunt:
 training pentru 50-60 de profesori din județ care vor fi instruiți pentru predarea
acestor teme în școli pentru elevi în cadrul formei de învățământ ales de ei (curs
opțional la decizia școlii, ore de dirigenție, alte activități non-educaționale)
 realizarea (editare, tehnoredactare, tipărire) unui Caiet de lucru - Educație
pentru siguranță pentru copii din clasele V-VII cu temele: teme incluse: victimizare
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 minori, delicvență juvenilă, dependență (drog, internet, jocuri), violența
domestică, trafic de persoane (exploatare sexuală, prin muncă), bullying,
cyberbullying
 implementarea programului în forma cursului opțional în 5-10 școli din județul
Mureș
 traducerea, editarea și tipărirea manualului Educație pentru siguranță - pentru
profesori în limba maghiară
 căutarea de parteneriate în alte județe interesate și prezentarea rezultatelor
acestui program
 organizarea de campanii de prevenire și promovare a mobilității durabile
 educație pentru 2000-2500 copii din clasele V-VII sub diferite forme de activități
educaționale pentru copii
 crearea și testarea de materiale educaționale – filme și tehnologie VR
Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională
al copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de
înţeles. Copii vor învăţa prin joc şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete,
etc.) care sunt comportamentele care îi ajută să se dezvolte sănătos şi cum să se
ferească de comportamentele periculoase.
Organizator: Fundația Comunitară Mureș
Locaţie: Târgu Mureş (cu implicarea directă a mai multor instituții)
Data: 15 mai -30 noiembrie 2020
88. Proiect cultural ”Datini și Obiceiuri din Județul Mureș”
Proiectul are drept scop promovarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun din județul
Mureș. O piatră la temelia originii și identității poporului român este reprezentată de
tradiție, tradiție reprezentată și de straiele pastorale sau alte obiecte din tradiția
românească, motiv pentru care se va deschide și o expoziție tematică, în acest sens.
Reperată ca o valoare inestimabilă atât la nivel local cât şi zonal şi naţional, asociația
în calitate promotor al tradiției populare o va cerceta în scopuri culturale și
instructiv-educative, iar periodic va expune și prezenta instructiv rezultatele
evidente. Proiectul presupune și organizarea unui concurs de folclor, în două etape,
care va fi finalizat cu selectarea a 8 localitati din județ care să își prezinte obiceiurile
locului, într-un spectacol final, în Târgu Mureș.
Organizator: Asociatia "Filantropia Ortodoxa Alba Iulia" - Filiala Targu Mures
Perioada: decembrie 2020
Locație: Târgu Mureș
89. Proiect ”Sloboză-ne gazdă-n casă”
Activitățile proiectului propus se vor desfășura pe parcursul a trei zile, și vor cuprinde
prezentări de filme documentare realizate de elevii participanți, prin care sunt
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prezentate caracteristicile etnografice ale zonelor din care provin elevii participanți,
prezentarea obiceiurilor și dansurilor populare într-un spectacol artistic, iar pentru
elevii proveniți din alte județe sau țări, prezentarea unei zone etnografice din județul
Mureș printr-o excursie tematică. De asemenea, în cadrul proiectului se vor prezenta
și produse culinare, obiceiuri și dansuri populare din România - zona Ardealului,
Turcia, Italia – Sicilia, Cehia, Grecia, Republica Moldova, Ucraina – regiunea Odessa,
Spania – regiunea Castelion.
Datinile şi credinţele, lirica şi muzica populară, meşteşugurile şi arta populară
constituie patrimoniul spiritual inestimabil, care oglindeşte forţa creatoare a omului,
indiferent de zona geografică din care provine; prin activităţile desfășurate în proiect
se consideră că se contribuie la transmiterea tezaurului folcloric tinerei generaţii și
prin aceasta cunoașterea de întreaga comunitate a altor valori folclorice din alte țări,
identificându-se elementele comune. Aflați într-o regiune geografică cu o bogată
diversitate etnică, prin acest proiect
contribuim la îmbunătățirea legăturilor
interpersonale dintre elevi, încurajând identificarea elementelor specifice, dar și a
celor comune prezente în folclorul zonei, dar și a altor zone ale țării și ale altor țări.
Organizator: Liceul Tehnologic”Gheorghe Șincai”
Perioada: decembrie 2020
Locație: Târgu Mureș
TURIST ÎN MUREŞ:
Având în vedere nevoia de evoluţie permanentă a unei societăți, se consideră că
stimularea turismului mureşean constituie o semnificativă posibilitate de dezvoltare.
Astfel, organizarea de acţiuni culturale - unele devenite tradiţionale, altele care
oferă un real potenţial stimulativ, reprezintă un mijloc concret în dezvoltarea
turismului cultural şi rural, parte din ceea ce reprezintă activitatea turistică propriuzisă, cu derulare de programe recreative și suport pentru dezvoltarea activităţilor
economice. Considerăm că dezvoltarea turismului rural poate produce schimbări
importante în viaţa satelor. Judeţul Mureş dispune de o oferta turistică deosebită, iar
zonele de interes – Valea Mureşului, Valea Gurghiului, Valea Nirajului, Valea
Târnavelor, Microregiunea Bălăuşeri – Sovata, pot deveni repere clare de interes
turistic la nivel național și internațional, în condițiile în care, prisma
multiculturalităţii, valorificarea resurselor proprii specifice (balneare, naturale,
vitipomicole, cinegetice, gastronomice, artizanale, etnografice si folclorice),
completează posibilitatea dezvoltării prin evidențierea agroturismului şi amenajărilor
pentru sport sau chiar a echitaţiei, pentru că astfel de obiective diferit exploatate
pot constitui suporţi pentru dezvoltare şi ridicarea nivelului de trai.
Ţinând cont de succesul festivalurilor Văii Mureşului, Văii Gurghiului, Văii Nirajului, la
care au participat peste 15.000 de persoane/ediţie, dar și de Festivalul “Târgul
Fetelor”, evenimentele de pe Târnava Mică, Târnave sau Câmpia Mureşeană, la care
se adaugă evenimente vizibile, complexe, generatoare de evoluție culturală ”AWAKE”, ”VIBE”, ”VIRGINIA ZEANI”, ”SZFERA” Consiliul Județean Mureș își propune
să marcheze și mai pregnant prezența județul Mureș în circuitul festivalier, prin
organizarea de evenimente de talie internațională, care pot forma cadrul proiectului
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de interes public judeţean “Turist în Mureş”, dedicat deopotrivă mureşenilor dar şi
potenţialilor vizitatori ai judeţului din toate zonele țării, dar şi din străinătate.
Organizarea acestor festivaluri fiind cadrul de realizare, cu resursele tehnice proprii
ale Consiliului Judeţean Mureş, a unor materiale text, foto şi video, se vor constitui
într-o bază de date şi o platformă on-line (pe site-ul www.cjmures.ro) de promovare
turistică a zonelor unde sunt organizate aceste evenimente.
Prin oferta propusă de iniţiatorii manifestărilor, vor fi organizate o serie de activităţi
care includ expoziţii de artă meşteşugărească, spectacole de muzică tradiţională şi
dans, piese de teatru, precum şi seminarii dedicate dezvoltării rurale, bazată pe
valori
locale. Organizatorii au ca obiectiv principal conservarea patrimoniului cultural
imaterial şi material, ca mijloc de consolidare a legăturilor cu lumea satului.
Aceste evenimente reprezintă piloni de prezentare, la scară largă, a tradiţiilor
româneşti, maghiare şi săseşti din aproape toate zonele judeţului. Ele sunt în fapt,
mijloace incontestabile de promovare a potenţialului turistic al judeţului Mureş, prin
care intenţionăm atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori, reprezentând
parte din dezvoltarea socio-culturală dar și economică, la nivelul județului Mureș.
1. Festivalul ”Târgul fetelor” – obiceiuri pe Valea Gurghiului
Zona localităţii Gurghiu este cunoscută, pentru păstrarea obiceiurilor tradiționale, a
identității naționale a romanilor din această parte de țară, beneficiind de o bogăţie
vestimentară populară aparte și o lirică populară interpretativă și instrumentală
deosebită, considerăm necesar şi oportun organizarea unor manifestări culturalartistice pentru promovarea potenţialului, cultural-artistic şi turistic al localității
Gurghiu, a readucerii in lumina reflectoarelor și în fața marelui public, a ceea ce
altădată era TARGUL FETELOR de la GURGHIU.
Târgul Fetelor este un obicei a cărei origine se cunoaște oarecum din scrierile cu
caracter cultural istoric. În anul 1880 dupa unele scrieri, prințul Rudolf al Austriei
organizează la Gurghiu "Festivalul de artă populară", în curtea castelului din
localitate,targul de fete facand parte din acest tirg mai mare.
Din 1970 se organizează pe platoul de lângă pădurea Mociar târgul cu denumirea
"Târgul Fetelor". Numele derivă de la faptul că aici se întâlneau tinerii și tinerele din
satele si vaile invecinate comunei de azi , prilej de prietenie,de bucurie,apropiere
sau chiar de iubire culminind de multe ori prin căsătorie. Pentru mame acesta era un
bun prilej de a-și arăta fetele de măritat, iar pentru flăcai de a-și alege viitoarea
nevastă. Aici se aduna lumea de pe toată valea pentru "joc și voie bună", muzicanți și
comercianții organizau locuri speciale, unde se vindeau
dulciuri (turta
dulce,bomboane de zahar), mâncare, haine, dar și nelipsitele jucării pentru copii.
În trecut, această serbare era organizata in mijlocul localitatii,fiind un mijloc prin
care fetele erau pețite de către feciori, obicei care astazi s–a pierdut. Obiectivele
tehnice sunt:
organizarea în cadrul unor gospodarii taranesti(1-2) din cadrul comunei a unor
activitati de pregatire a fetelor de maritat de către mamele acestora in vederea
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participării la tîrg,(pregatirea costumelor populare, împletirea părului, pregătirea
cununii, a zestrei, a carului cu zestre, etc). Constituirea unui spatiu rustic,
ingrădit(targ), care să cuprindă o construcție din lemn (gospodăria țărăneasca, cu
anexe),ca loc de desfășurare exclusivă, a activităților cu specific tradițional;
- realizarea unei scenete interpretată de membrii unui ansamblu folcloric din zonă,
sub directa îndrumare a unui coordonator, care să reproducă TARGUL DE FETE.
Plecand de la activitățile specifice din seara dinaintea targului (strigatul fetelor peste
sat, momentul din casa fetelor de maritat, prezentarea fetelor in tirg, oferirea
puiului targului fetelor de către flăcăi, ca element esențial in alegerea partenerului
de viață, introducerea turtei dulci, sau nu, in traista de către fată, acest gest fiind
gestul care arată clar că flacăul este alesul si va urma peste puțin timp cununia, pina
la jocul organizat in targ dupa ce fetele și-au ales pețitorii);
- susţinerea unei manifestări cu caracter expoziţional – tradiţional (târg al
meşteşugarilor, artişti populari, meşteri populari, expoziţii culinare tradiţionale;
- organizarea jocului popular al tinerilor, prin participarea unor artisti vocali si
instrumentisti;
- televizarea evenimentului pentru o mai mare vizibilitate la nivel national si
international,a evenimentului si a Consiliului Judetean;
- premierea celui mai frumos costum popular,cea mai autentica ie.
Organizator: Asociaţia Comunității Văii Gurghiului
Locaţie: Platoul de lângă Pădurea Mociar, Gurghiu
Data: iunie/iulie 2020
2. Festivalul Universității de Vară ”VIBE” din Târgu Mureș
Organizator: Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România
Locaţie: Târgu Mureș
Data: 01-05 iulie 2020
3. Festivalul Văii Mureşului
Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Mureşului”
Locaţie: Platoul ”La Alei”, com. Răstoliţa
Data: iulie – august 2020
4. Festivalul Văii Nirajului – Zilele Patrimoniului Cultural
Organizator: Asociaţia Microregiunea ”Valea Nirajului”
Locaţie: Miercurea Nirajului
Data: 30 iulie-02 august 2020
5. Festivalul Văii Gurghiului,
Organizator: Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului
Locaţie: Platoul ”La Fâncel”, com. Ibăneşti
Data: august 2020
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6. Festivalul de muzică şi arte AWAKE
Proiectul multicultural AWAKE 2020, care va conține următoarele componente
 PLATFORMA ARTDOOR, va fi din nou organizata cu sprijinul OAR (Ordinul
Arhitecților din Mureș). El va include un concurs internațional care va genera obiecte
de artă de mari dimensiuni ce vor fi asamblate în cadrul taberei de creație ce va
precede începerea festivalului, urmând a fi instalate sub forma unei expoziții în aer
liber, având vernisajul chiar pe 14 august, data deschiderii festivalului. Curatorul
concursului și al taberei de creație va fi dl. Attila Kim, arhitect și designer din Tîrgu
Mureș, renumit pe plan internațional. Juriul concursului o va include și pe doamna
Angela Kovacs, președintele OAR Mureș. Vor fi invitați să participe la concurs artiști
din Romania, Ungaria și celelalte tări ale Uniunii Europene. După expunerea operelor
in aer liber, in cadrul festivalului, ele vor putea fi expuse in continuare în locații
importante din punct de vedere cultural și turistic din zona. Ne dorim ca acest
concurs să devină o tradiție anuală a festivalului și a județului Mureș, urmând ca în
câțiva ani să genereze un număr important de opere de artă care să contribuie
semnificativ la impulsionarea și dezvoltarea turismului în zonă.
 2. PROIECTUL DE MUZICĂ va include contractarea și organizarea concertelor cu
artiștii români, maghiari și internaționali ce vor urca pe scenele festivalului AWAKE și
vor susține concerte din diverse genuri muzicale. În 2020 AWAKE își propune să atragă
nume muzicale și mai sonore pe scenele sale principale, unde trupele și cântăreții vor
evolua între orele 17:00-04:00 pe parcursul celor trei zile ale evenimentului. În acest
sens, bugetul dedicat artiștilor muzicali va creste față de edițiile precendente, se va
inaugura o noua scenă secundară iar programul scenei principale se va prelungi până
spre dimineața.
3. TEMA FESTIVALULUI. AWAKE este singurul festival din Romania cu o tema, așa cum
procedează în ultimii ani prestigioasele festivaluri de tip "boutique" din Europa,
precum "Bestival", "The Secret Garden Party" etc. Tema ediției din 2019 s-a intitulat
"BOHEMIAN BLAST", și a fost o temă inspirată din culturile și subculturile momentului,
care a scos în evidență spiritul și ADN-ul boem al celui mai artistic festival din
Romania. Tema ediției din 2020 va fi stabilită în lunile care vor preceda festivalul
după o serie de discuții cu artiști consacrați din domeniul creativ, urmând ca direcția
creativă a festivalului să fie bazată pe această temă.
Considerăm că organizarea unui astfel de festival reprezintă o oportunitate
importantă pentru județ, nu numai datorită beneficiilor evidente de imagine, dar și
prin prisma unei creșteri tangibile a interesului față de domeniul artei în multiplele
sale forme și o diversificare a activității culturale din județ, acțiuni ce pot fi
percepute favorabile și și din punct de vedere economic. În sprijinul organizării
Festivalului de muzică și arte AWAKE, Consiliul Județean Mureș pune la dispoziția
organizatorilor doar pentru organizarea și desfășurarea evenimentului menționat,
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terenul în suprafață de 13.325 mp din localitatea Gornești, județul Mureș, identificat
în CF nr.51879 Gornești (solicitare înregistrată cu nr.3862/ 12.02.2020).
Organizator: Asociaţia “Culturaft”
Locaţie: Gorneşti
Data: 14-16 august 2020
7. Festivalul Văii Târnavei Mici 2020: Patrimoniu Cultural Imaterial-Turism şi
Dezvoltare Durabilă
Organizator: Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata
Locaţie: Sângeorgiu de Pădure, Castelul Rhédey
Data: 10-11 septembrie 2020
8. Festivalul Internațional de Film de Scurt-Metraj ALTER-NATIVE
Ajuns la cea de-a XXVIII-a ediţie, acest festival se defineşte ca fiind cel mai vechi şi
cel mai mare eveniment de acest gen din ţară. Scopul manifestării constă în
realizarea unei confruntări amicale, generatoare de valori cu prilejul căreia regizorii
din România şi din cele peste 60 de ţări participante îşi măsoară talentul într-o
competiţie internaţională care include proiecţii de filme şi manifestări adiacente:
concerte, recitaluri, expoziţii de artă plastică şi spectacole multimedia. În sprijinul
evenimentului menționat se solicită și utilizarea gratuită a sălilor Palatului Culturii.
Un reper însușit al iubitorilor de film, apreciat ca element de patrimoniu
architectural, Palatul Culturii din Tîrgu-Mureş, găzduiește adăugând un plus de
valoare și seriozitate acestui eveniment internaţional, contribuindu-se astfel la
promovarea patrimoniului cultural şi a potenţialului turistic oferit de judeţul Mureş.
Organizator: Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar
Perioada: 03-08 noiembrie 2020
Locație: Târgu Mureș
9. Festivalul Văii Târnavelor
Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Târnavelor”
Locaţie: Târnăveni
Data: 09-10 octombrie 2020
C. ACTIVITĂŢI PROPRII ALE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
Aceste activităţi sunt iniţiate de autoritatea publică judeţeană, în considerarea
competenţelor sale şi în condiţiile legii, în vederea asigurării cadrului necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind cultura.
În acest context, dată fiind diversitatea modalităţilor în care se poate asigura accesul
la cultură, activităţile preconizate a fi organizate şi desfăşurate de Consiliul Judeţean
Mureş vor beneficia de sprijinul Muzeului Judeţean Mureş, Bibliotecii Judeţene Mureş,
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Ariel” şi
Ansamblului Artistic Profesionist “Mureşul”, după caz.
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1. Ziua Porţilor Deschise la Palatul Administrativ – este un eveniment de
promovare a activităţii Consiliului Judeţean Mureș. Data de 16 mai a fost aleasă
deoarece în anul 1905 consiliul local de la acea vreme aproba proiectul de hotărâre
prin care se dădea girul construirii Palatului Administrativ din Târgu Mureș, una dintre
clădirile emblematice ale orașului Târgu Mureș și a județului Mureș. Cu prilejul
acestui
eveniment cetățenii au posibilitatea să viziteze Palatul Administrativ și Turnul cu Ceas
primind informații legate de construirea și istoricul clădirii. De asemenea, oferim
vizitatorilor o scurtă prezentare despre rolul și locul Consiliului Județean și a
Instituției Prefectului în administrația publică locală. Ghidajul pentru vizitarea
edificiului va fi efectuat în limbile română și maghiară, cei interesați fiind rugați să se
înscrie în prealabil pentru vizitele ghidate.
Locație:Târgu Mureș, Palatul Administrativ
Data:16 mai 2020
Târgul Producătorilor Locali Mureșeni - Consiliul Județean Mureș va organiza două
târguri (o ediție de primăvară și una de toamnă) pentru producătorii locali și
meșteșugarii din județul Mureș. Scopul evenimentului este promovarea producătorilor
locali precum și oferirea posibilității de a accesa o piață mai largă pentru
valorificarea produselor lor. Dorim totodată să îndrumăm populația să devină
consumatori conștienți și responsabili, și să o încurajăm să consume cât mai multe
produse locale. Pentru atingerea acestor obiective în cadrul târgului vom organiza și o
serie de evenimente menite să atragă atenția publicului: evenimente gastronomice,
programe pentru copii și prezentări de produse.
Locație: Târgu Mureș
Data: aprilie si octombrie
III. PLANUL DE ACŢIUNE
Perioada de implementare a programului este februarie - decembrie 2020, aceasta
fiind precedată de activităţile pregătitoare ale manifestărilor şi urmată de analiza
impactului şi a rezultatelor acestuia, după cum urmează:
Luna

Perioada

Activitatea

FEBRUARIE

februarie

Aprobarea programului

FEBRUARIE–
DECEMBRIE

toată perioada

Pregătirea activităţilor din program
Derularea activităţilor

DECEMBRIE

15-31

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