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                  Anexa la Hotărârea C.J. Mureş nr. 158/21.10.2021 

 

 

A. Activitățile culturale și sociale de interes public județean organizate, 

desfășurate și finanțate de Consiliul Județean Mureș în anul 2021 (anexa 1 la 

HCJM nr.100/2021) 

 

 

59. EDUCAȚIE PENTRU SIGURANȚĂ - DELINCVENȚA JUVENILĂ 

 

Fundația Comunitară Mureș propune desfășurarea programului educațional pentru 

copiii din  clasele V-VII, în domeniul creșterii siguranței și prevenirii criminalității și 

mai multe campanii de conștientizare organizate de alți parteneri ai programului 

”Educație pentru siguranță”. Este un program demarat cu scopul reducerii 

criminalității și a accidentelor de circulație în rândul tinerilor, construit din mai multe 

părți care se desfășoară trimestrial. Astfel, în trimestrul IV, se propune desfășurarea 

proiectului Educație pentru siguranță – delincvența juvenilă care presupune activități 

educaționale pentru copiii din școlile mureșene și tipărirea de flayere, a cărților și 

caietelor de lucru pentru profesori și copii. 

 

Organizator: Fundația Comunitară Mureș 

Locaţie: jud. Mureș 

Data: 25.10.2021-25.11.2021 

 

60. ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – 1 DECEMBRIE 

 

În contextul apropierii Zilei Naționale a României, 01 decembrie, Asociația Culturală 

”Grai Ardelean” propune organizarea serbării Zilei Naționale a României, în condițiile 

în care situația pandemică va permite.  

 

Într-o lume în permanentă schimbare, există momente în care privirea trebuie să ni se 

întoarcă spre trecut, astfel încât viitorul să se contureze pe temelia specificului 

naţional, care, o dată cunoscut, să permită asimilarea raţională a valorilor europene. 

Activităţile propuse în cadrul proiectului au rolul de a reliefa aspecte fundamentale 

privind contextul realizării Unirii de la 1 Decembrie 1918 şi consecinţele acestui 

moment istoric în evoluţia neamului românesc. Totodată, oamenii au prilejul de a - și 

reaminti și a redescoperi elemente etnogeografice şi folclorice specifice întregului 

teritoriu românesc. 

 

Proiectul are drept scop reconsiderarea valorilor reale în spiritul respectului faţă de 

tradiţia românească şi în sensul cunoaşterii adevărului istoric și cultural al ţării căreia 

îi aparţinem. Proiectul este dedicat zilei naționale, iar obiectivul principal este 

sărbătorirea conştiinţei de neam şi ţară.  

Se consideră importantă organizarea acestui eveniment cultural educațional prin care 

se dorește promovarea culturii acestei zone, trezirea spirituală a dragostei de neam și  
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țară, atrăgând atenția tinerilor asupra importanței cunoașterii istoriei. 

Deși tinerii sunt captivați de lumea virtuală, se oferă o altă perspectivă, o direcție de 

urmat punând accent și pe dezvoltarea personală, aducând în atenție directă elemente 

cu care aceștia se identifică.  

 

Organizator: Asociația Culturală ”Grai Ardelean” 

Locaţie: Târgu Mureş 

Data: 01.12.2021 

 

 B. Bugetul activităților culturale și sociale de interes public județean în anul  

2021  (anexa nr.2 la HCJM 100/2021) 

                                 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATE 
Organizator/număr 

solicitare 
Perioada 

Solicitare 
sprijin 

financiar  
2021 
-lei- 

ACTIVITĂȚI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN 
PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII  

  

59 

EDUCAȚIE PENTRU 
SIGURANȚĂ - 
DELICVENȚA 
JUVENILĂ 

Fundația Comunitară 
Mureș, adresa nr. 
18484/2021 

25.10.2021 - 
25.11.2021 30.000 

60 

ZIUA NAȚIONALĂ A 
ROMÂNIEI - 1 
DECEMBRIE 

Asociația Culturală 
”Grai Ardelean”, 
nr.26534/27.09.2021 01.12.2021 50000 

TOTAL 80.000 

 


