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Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. 26/28.02.2022 

 

 

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, 

desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2022 

 

I.PREAMBUL 

 

Localizare: judeţul Mureş 

Durata: anul 2022 (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; 

Consiliului Judeţean Mureş; 

diferite instituţii similare din ţară, care se bucură de un real prestigiu; 

 popularizarea patrimoniului arhitectural şi cultural local, la nivel naţional şi 

internaţional; 

 dezvoltarea parteneriatului interinstituţional important în planificarea ofertei 

educaţionale. 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

 

A. 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. 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   2/57 
 

 

 

 

 

 

1. Proiect ”Promovarea valorilor interculturale și interetnice ale Văii 

Nirajului în județul Mureș și în județele limitrofe 

 

Proiectul propus este un proiect ambițios cu care asociația dorește să se prezinte 

în fața spectatorilor din județul Mureș și nu numai, prin crearea de spectacole 

folclorice autentice folosind materiale etnocoregrafice din zone puțin cunoscute 

pe harta etnografică a Transilvaniei.  

 

Obiectivul principal al proiectului este sensibilizarea publicului larg privind 

obiectivele de patrimoniu existente pe teritoriul microregiunii și conservarea 

patrimoniului cultural imaterial și material ca un mijloc important de consolidare 

a legăturilor cu lumea satului, dezvoltarea economiei microregiunii prin 

promovarea activităților artizanale și meșteșugărești locale respectiv 

diversificarea ofertei turistice a microregiunii și creșterea atractivității a zonei 

prin organizarea unui șir de evenimente în minim 10 localități.  

 

Aceste acțiuni vor fi prestate de compania de artiști ai Teatrului de dans ”Bekecs” 

și de alți artiști colaboratori (actori, muzicieni) sau companii culturale locale 

promovând valorile culturale ale zonei și implicit ale județului în locații de o 

importanță turistică majoră sau în zone cu un caracter interetnic. 

 

Vor fi realizate acțiuni muzicale și de dans coregrafic interactiv unde copiii, 

împreună cu părinții pot să-și aprofundeze cunoștințele despre dansul și muzica 

populară specifică a Văii Nirajului, a județului Mureș și zonei Centrale a 

Transilvaniei. Vor fi integrate obiceiuri, legende prin mijloace de comunicare ale 

muzicii și a dansului autohton. Se vor comunica prin mijloace interactive 

cunoștințe privind faptele lui Matei Corvin dar și despre instrumentele muzicale 

folosite de către tarafurile populare de pe Valea Nirajului și nu numai. 

Spectacolele au în vedere sprijinirea activității dascălilor în vreme de Pandemiei 

prin mijloace alternative. 

 

Acțiunile cultural artistice s-ar realiza în aer liber sau în sălile de spectacole din 

localitățile propuse în funcție de vreme și de posibilități. Această activitate va 

avea și un caracter intercultural, întrucât în cadrul ei se prezintă dansuri si 

cântece din culturi diferite.  

  

În cadrul acestui proiect vor participa și coruri consacrate de pe Valea Nirajului și 

Târgu Mureș care vor avea un mini-spectacol în cadrul slujbei religioase de 

duminică care precede săptămâna în care se vor realiza celelalte acțiuni cultural-

didactice în localitatea respectivă. Aceste manifestări au rolul de a lărgi spectrul 

de public țintă, și un rol de PR, ca știrea evenimentul să ajungă la un public cât 

mai numeros. 

Expozeul se realizează în aer liber sau în holurile teatrelor, cu participarea 

artizanilor, meșteșugarilor sau a producătorilor de produse agricole locali și din  
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microregiune cu scopul promovării turismul local, a produselor tradiţionale locale, 

a meşteşugurilor tradiţionale şi nu în ultimul rând a artei populare. Cei interesaţi 

vor avea ocazia nu numai să admire munca meşterilor artizani, ci vor avea prilejul 

de a se implica și de a participa activ la diferitele ateliere și vor putea trăi 

experiența lucrului manual și vor putea învăța cu ajutorul meşterilor cum se 

confecţionează diferitele obiecte artizanale. Acest stand va fi completat și de o 

mini-expoziție cu fotografii reprezentând patrimoniul cultural, material și 

imaterial respectiv natural al Microregiuni Văii Nirajului. 

 
Locație: județul Mureș  

Organizator: Fundația  ”Bocskai Istvan”  

Perioadă: martie – august 2022 

 

2. Proiect ”Cafeneaua Pilvax” 

 

Proiectul presupune o serie de manifestări dedicate comunității maghiare prin 

activități și diferite programe culturale pentru copii, și o secțiune de programe 

destinate exclusiv adulților. Acestea se vor desfășura în locații diferite la Târgu 

Mureș, atât în spații închise cât și deschise care să permită organizarea de 

spectacole artistice, un recital de poezii și diferite acțiuni meșteșugărești 

(handmade). Pentru adulți se va organiza o seară de dans tematic (costumat), 

concursuri de îndemânare, dar și un concurs de ”barbă și mustață”. Pentru că 

acțiunile sunt desfășurate pentru serbarea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, 

acestea vor conține și programe istorice care includ și miniconferințe pe teme 

istorice. 

 

Locație: județul Mureș  

Organizator: Asociația pentru Târgu Mureș 

Perioadă: 14- 15 martie 2022 

 

3. Concurs Internațional de Vinuri – Bălăușeri XXVI 

 

 Evenimentul propus este adresat tuturor viticultorilor mici și mijlocii, cu 

 suprafețe de viță de vie mai mici de 100 de hectare. Acținea a devenit o tradiție 

iar cei care participă vin și din alte țări – anul acesta organizatorii vor avea 

participanți cel puțin din Ungaria, Slovacia, Croația. Calitatea vinurilor prezentate 

este jurizată de somelieri și persoane care apreciază vinurile  de calitate, toți  

constituiți în 3 comisii, care la final vor acorda medalii de aur, argint și bronz. 

Perioada desfășurării concursului presupune, colectarea vinurilor, mostrarea 

acestora, activități administrative și premierea vinurilor (sâmbătă).  

Printre zonele cu potențial viticol din județ, se numără și cea a cursului de mijloc 

a râului Târnava Mică, iar micii cultivatori încearcă să redobândească faima de 

odinioară a vinului produs în aceste locuri, ocupație preponderentă în secolele 

trecute. 
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Locație: județul Mureș  

Organizator: Asociația Viticultorilor de pe Valea Târnavei Mici 

Perioadă: 08-12 martie  2022 

 

4. Proiect ”Digitalizare și revitalizare. Meșteșuguri Tradiționale în județul 

Mureș” 

 

Proiectul își propune cartografierea meșteșugarilor populari de la nivelul 

comunităților locale, a meșteșugurilor tradiționale din județul Mureș și 

revitalizatarea acestora, prin digitalizare. Aceasta se va realiza prin intermediul 

unui website, în care vom prezenta 10 filme documentare, fiecare având la bază 

un meșteșugar și povestea din spatele talentului acestuia. Târgul și conferința din 

cadrul proiectului vor fi un primii pași pentru promovarea meșteșugurilor 

tradiționale din județul Mureș și lansarea unei baze de date care va conține o fișă 

a meșterilor populari mureșeni. Vom crea astfel premisele realizării unei hărți a 

meșteșugarilor populari din județul Mureș, care se va constitui într-un ghid online, 

pus la dispoziția turiștilor, care vor avea la dispoziție posibilitatea de a alege și de 

a trăi o experiență autentică, tocmai alături de meșterii populari. 

Scopul general al proiectului este consolidarea identităţii culturale a majorității și 

minorităţilor etnice din judeșul Mureș şi dezvoltarea comunitară. 

În esență, proiectul urmărește trasarea de abordări inovatoare și integrarea de 

conținut cultural-istoric atestat cu valoare de arhivă patrimonială, care să devină 

sursă de inspirație și să contribuie la dezvoltarea de noi audiențe pentru valorile  

culturale  și patrimoniale prezentate/valorificate în strânsă relație cu noile 

tehnologii.  

Acesta presupune integrarea unui nou limbaj tehnologic cu mijloacele sale 

specifice de comunicare și interacțiune, care să fie în echilibru cu baza 

documentară și medierea către public a conținutului cultural-educațional, 

proiectul aducând la un loc discipline aparținând unor domenii de cercetare și 

creație academică cu cea de expresie și redare creativă digitală. 

Prezentarea conținutului cultural-educațional al rezultatelor documentării va fi  

dezvoltat/adaptat  prin  intermediul unuei website interactiv, acesta conținând 

materiale multimedia (text, audio, video, fotografii) de (re)prezentare a 10 dintre 

cele mai importante meșteșuguri tradiționale care încă se mai practică în județul 

Mureș. Acesta va rămâne accesibil unui public extrem de variat pe termen 

nedeterminat. 

Articulat astfel, proiectul se va constitui într-un instrument important pentru 

descoperirea și punerea în valoare a unei bogății patrimoniale deosebite a 

județului Mureș. 

Printre beneficiari  se numără - meșteșugarii populari din județul 

Mureș/organizatorii de evenimente (târguri) de cultură tradițională/amatorii de 

artă tradițională/cercetătorii în domeniul artelor tradiționale/ elevii și studenții 

din județul Mureș. 
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 Locație: județul Mureș/ Târgu Mureș 

 Organizator: Asociația Culturală ”Flori de pe Mureș” 

 Perioadă: aprilie  2022 

 

5. Proiect cultural ”Reconstituirea unui obicei de pe Valea Gurghiului, parte 

din patrimoniu cultural – Plugarul” 

 

Proiectul propus este în fapt reconstiturea unui obicei din tezaurul strămoșesc 

ardelean, denumit – Plugarul sau Pogăniciul, din zona Gurghiului. Pentru că 

perioadele generațiilor sunt oarecum ciclice în viața unui popor, se consideră că 

generațiile viitoare ar trebui să nu fie private de aceste valori culturale 

incontestabile atât de încărcate de simboluri și învățăminte pentru că acestea sunt 

supuse inevitabil degradării temporale.      

Plugarul  era la un moment dat cel mai spectaculos şi mai popular obicei de Paşte  

de pe Valea Gurghiului, și se desfășura, de regulă, a doua zi de Paști în Cașva, 

Adrian și Jabenița.  

Acest obicei are ca protagonist pe acel sătean care a ieșit primul cu plugul la arat 

primăvara. Astfel că, în Adrian ”plugarul” era înconjurat de feciorii satului încă 

din biserică pentru a nu se putea urca în turnul acesteia să tragă clopotul. Dacă 

plugarul nu reușea să tragă clopotul era aruncat în apă și obligat să dea de băut și 

de mâncat feciorilor și să plătească onorariul muzicanților angajați să țină jocul în 

acea zi, când ceterașii zic un singur fel de melodie Vară, vară, primăvară. 

Ceremonia este însoțită de cântece uneori fără legătură cu obiceiul, chiuituri, și 

altele. 

Se pare că în Cașva s-ar fi desfășurat cam același ceremonial doar că feciorii îl iau 

pe ”plugar” de acasă ”pe după cap” cu muzicanți de- alungul râului. Când convoiul 

ajungea în fața primăriei feciorul era aruncat în ”taina popi” adică în locul de 

unde este apa cea mai mare, loc din care iese și lovește asistența cu o haină udă și 

plină cu noroi. 

Semnificația aruncării în apă după unii săteni corespunde cu un an îmbelșugat. 

Lovitul cu haina noroioasă ar alunga durerile de spate pe parcursul verii când 

muncile sunt extenuante. 

Acest obicei, în acținea de reconstituire se va filma, cu sprijinul unor specialiști în 

domeniu tradițiilor populare, și va reprezenta un reper pentru istoria obiceiurilor 

locului. 

 

Organizator: Asociația Culturală ”AIC”  

Locaţie: Valea Mureșului  

Perioada: 26 aprilie 2022 

 

6. Proiectul ”Mureș Marathon”  
În perioada 22-24 aprilie 2022, 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  
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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  

Perioada: 22 – 24 aprilie 2022 

 

7.  Concursul de Creativitate Religioasă Romano-catolică  
 
Concursul de Creativitate Religioasă Romano-catolică se află la ediția a XIV-a. 

Concursul lansat în 2009 cu ocazia Mileniului arhiepiscopatului romano-catolic 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. În anul 2020 

concursul a fost amânat, iar ediția din anul 2021 s-a organizat în mediul online. La 

aceste ediții anterioare participanții 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.  

Ediția din anul acesta se va desfășura, în funcție de evoluția situației pandemice, 

atât cu prezență fizică, dar și online.  
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Organizator: Fundația ”Pro Vita Cristiana”  
Perioada: 08-09 aprilie 2022  
Locație: Târgu Mureș 

 

8. Proiect ”Educație pentru siguranță”  
 
Fundația Comunitară Mureș împreună cu mai mulți parteneri instituționali și civili 

implementează proiectul Educație pentru Siguranță având ca scop reducerea 

criminalității și a accidentelor de circulație în rândul tinerilor cu vârstele între 11-

18 ani din județul Mureș prin organizarea unor campanii și activități  de 

conștientizare și introducerea în clasele V-VII ale gimnaziilor a unei curriculum la 

decizia școlii cu tema Educație pentru siguranță. 

Vor fi abordări pe teme de educație rutieră, victimizare minori, delincvență 

juvenilă, dependență (drog, internet, jocuri), violența domestică, trafic de 

persoane - exploatare sexuală, prin muncă, bulling, cyberbullying, iar în sprijinirea 

unor teme se va realiza și un caiet de lucru pentru elevi în domeniul siguranței 

rutiere.  

Organizatorii vizează în special continuarea și dezvoltarea programului  educațional 

pentru copii din clasele V-VII în domeniul creșterii siguranței și prevenirii 

criminalității și mai multe campanii de conștientizare organizate de către partenerii 

programului. 

  

Organizator: Fundația Comunitară Mureș  

Locaţie: jud. Mureș  
Data: aprilie – august 2022 
 
9. Serbarea celor 65 de ani de prezent educațional și științific în liceul ce poartă 
denumirea ”Bolyai Farkas” 
 
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș este instituţia care asigură de 65 de 

ani educaţie de calitate elevilor proveniţi de pe raza judeţului Mureş. Cunoașterea 

și conștientizarea trecutului și a prezentului educațional și științific al instituției, 

respectiv facilitarea schimbului de experiențe între generații, prin întâlnirea 

elevilor prezenți cu foști elevi și profesori ai Liceului, constituie un elogiu adus 

celui care a fost un remarcabil matematician maghiar cunoscut mai ales pentru 

contribuțiile sale în domeniul geometriei, dar care a oferit și lucrări în domeniul 

fizicii, dramaturgiei și filozofiei. 

Evenimentul va avea loc în perioada 04-06 mai 2022 în incinta Liceul Teoretic 

”Bolyai Farkas” din Târgu Mureș și în Palatul Culturii din Târgu Mureș și vor fi 

implicați aproximativ 500 de persoane. 

La eveniment vor participa invitați, personalități recunoscute pe plan social 

provenind din rândul foștilor elevi ai liceului, actualii profesori și elevi ai 

instituției de învățământ, precum și publicul larg. Pe parcursul celor 3 zile, 

participanților li se va oferi o gamă largă de activități științifice și cultural-

artistice: simpozioane, lansare de carte, înmânarea premiului „Bolyai” şi a 

premiului „Alma mater”, precum și o gală festivă.  Astfel, se va oferi o imagine  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie


 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   8/57 
 

 

 

 

 

amplă despre istoria liceului, despre viaţa celor doi matematicieni Bolyai și 

contribuția acestora la viața științifică a vremurilor, respectiv despre activitatea 

științifică actuală desfășurată la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” de către elevi și 

profesori. 

Totodată, experiențele și cercetările realizate se vor materializa și prin două 

publicații: Publicația aniversară „65 de ani în Bolyai”, respectiv culegerea „Tablók 

könyve.” („Cartea tablourilor de promoție”). 

 

                                 Tematica evenimentului: 

 Viața celor doi Bolyai 

 Scurt istoric al liceului 

 Simpozioane, lansare de carte 

 Viața după liceu, experiențe, avantaje,  

 Drumul spre succes cu rădăcini de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” 

 Prezentarea cărții, „65 de ani în Bolyai” 

 Înfiinţarea/Înmânarea premiului „Bolyai”  

 Înfiinţarea/Înmânarea premiului „Alma mater” 

 culegerea „Tablók könyve.” („Cartea tablourilor de promoție”) 

 
Organizator: Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”  
Locaţie: Târgu Mureș 
Data: 04-06 mai 2022 
 
10. Congresul Medical CordX Masterclass 

 
Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală organizează în 

perioada 20-22 mai 2022, în Târgu Mureș, cea de-a doua ediție a Congresului 

Medical CordX Masterclass.  

Tematica ediției din 2022 vizează PATOLOGIA CARDIACĂ CONGENITALĂ. În 

perspectiva medicinei secolului în care trăim, orice patologie necesită o abordare 

multidisciplinară. Oferind o idee de ansamblu coerent conturată asupra tematicii, 

lectorii invitați în cadrul congresului reprezintă specialități diferite și activează în 

centre medicale variate din țară și din străinătate. Urmărim astfel explorarea 

metodelor complexe de gestionare a acestor patologii, de la screening prenatal la 

investigații diagnostice clinice, paraclinice și imagistice, și finalizând cu 

tratamentul chirurgical, intervențional sau conservator. 

Adresându-se în principal studenților la medicină și tinerilor medici, evenimentul 

dorește să devină astfel un punct de referință în pregătirea noilor generații de 

specialiști, și să fundamenteze necesitatea dezvoltării unor strategii bazate pe 

dovezi care să deplaseze curba management-ului medical spre diagnostic precoce 

și tratament în stadii incipiente.  

Îmbinând participarea la prezentările teoretice ale lectorilor invitați cu workshop-

urile practice din specialitățile chirurgicale, intervenționale sau medicale 

specifice, participanții vor avea ocazia pe parcursul celor trei zile de congres fie 

să intre pentru întâia oară în contact cu domeniile implicate, fie să aprofundeze 

multifațetat o specialitate care îi interesează deja.  
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Organizator: Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală 
”SideMED” Târgu Mureș 
Locaţie: Târgu Mureș 
Data: 20-22 mai 2022 
 

11. Ziua Națională a Portului Popular Românesc 

 

Asociația propune organizarea unui eveniment cultural-artistic 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, 

portul tradițional transilvănean. 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 ”Tradiții Mureșene”  

Perioada: mai 2022  

Locație: Târgu Mureș 

 

12. Proiectul ”Tinerii pentru un mediu curat”  
 
Proiectul prezintă o problemă actuală a mediului înconjurător din zona mureșeană 

și nu numai, și este structurat pentru mai multe clase de elevi, respectiv pentru 

grupuri  

de până la 15 persoane pentru cei implicați în mod direct, iar pentru cei implicați 

în mod indirect, pe familii sau grupuri organizate.  

Scopul concret al proiectului constă în asigurarea conștientizării importanței 

problemei managementul selectiv și sustenabil al deșeurilor în procesele 

economice și sociale ale stațiunii Sovata băi, în special în procesul de conservare și 

valorificarea sustenabilă a valorilor rezervației naturale „Lacul Ursu și arboretele 

pe sărături”, precum și conștientizarea importanței acestor valori naturale în 

rândul turiștilor și a populației locale. Acest proces este realizat prin formarea și 

implicarea elevilor și tinerilor din orașul Sovata în activitățile legate de colectare 

și management selectivă, precum și cele de conservare integrată.  

Prin acest proiect se urmărește conștientizarea importanței problemelor legate de 

poluarea cu deșeuri urbane și a celor de protecție a valorilor naturale existente în 

arii protejate, implicarea tinerilor în viața socială, comunitară a localității, 

familiarizarea cu activități în domeniul de conștientizare și popularizare, întărirea 

parteneriatului dintre sectorul civil, autorități publice locale și instituții de  
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învățământ în general și în ariile de activitate menționate în special, respectiv 

demonstrarea capacității sectorului civil de a contribui la managementul eficient 

al unei arii protejate de interes european.  

Astfel, activitățile de instruire constau în sesiuni de formare – câte o serie de 

sesiuni de câte 4 ore pentru 12 clase din ciclul primar și gimnazial, 6 clase din 

ciclul liceal și 2 grupe a câte 8-10 de tineri, cu participarea a 300 - 400 de 

persoane, având ca subiect un minim de instructaj privind cadrul legislativ și social 

al protecției mediului în general și al ariilor protejate în special, prezentarea 

managementul selectiv al deșeurilor, dezvoltarea capacităților sociale, de 

interacțiune personală și instruire, familiarizare în domeniul ghidajului turistic, 

respectiv dezvoltarea capacităților și posibilităților digitale asigurate de mediile 

de socializare în scopuri comunitare.  

 
Organizator: Asociaţia ”Administrația Natura 2000. Dealurile Târnavelor – Valea      

                                    Nirajului”  

Locaţie: Sovata  

Perioada: 01 mai – 31 august 2022 

 

13. Festivalul Studențesc din Târgu Mureș  
 
Zilele şi Festivalul Studenţilor din Târgu Mureș presupune activitatea dar și 

participarea studenţilor de la toate universitățile din Tâgu Mureș, precum și din 

alte centre universitare, 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 străinătate.  

 
Organizator: Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș  
Perioada: 01-05 iunie  2022  
Locație: Târgu Mureș 

 
14. Festivalul ”Târgul fetelor de la Gurghiu”  
 
Zona localităţii Gurghiu este cunoscută, pentru păstrarea obiceiurilor tradiționale, 

a identității naționale a romanilor din această parte de țară, beneficiind de o  



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   
11/57 
 

 

 

 

 

 

bogăţie vestimentară populară aparte și o lirică populară interpretativă și 

instrumentală  

deosebită, considerăm necesar şi oportun organizarea unor manifestări cultural-

artistice 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 TÂRGUL 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 

participării la tîrg, (pregatirea costumelor populare, împletirea părului, pregătirea 

cununii, a zestrei, a carului cu zestre, etc). Constituirea unui spatiu rustic, 

ingrădit (târg), 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 TÂRGUL 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 Județean;  
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- premierea celui mai frumos costum popular,cea mai autentica ie.  

 
 
 
 
 
Organizator: Asociaţia Comunității Văii Gurghiului  
Locaţie: Platoul de lângă Pădurea Mociar, Gurghiu 

Perioada: 25 – 26 iunie 2022 

 

15. Proiect ”Satul de la Oraș” 

 

În perioada 01 – 15 iunie 2022, 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  

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  
Perioada: 01 – 15 iunie 2022 

 

16. Proiect ”Școala Populară din Ardeal” 

 

Asociația ”Solidaris” din 2009 organizează programe și tabere pentru copii. Din anul 

2020 în Bedeni, comuna Gălești, jud. Mureș sunt primiți copii din mediu 

dezavantajat în diferite tabere organizate de organizație.  

Prin tabăra pentru copii organizată se dorește implicarea în educația acestora, 

constituind totodată și un sprijin al părinților acestora, care de cele mai multe ori 

sunt analfabeți, ori (având loc de muncă solicitant și nu foarte bine remunerat) sunt 

foarte ocupați.  

În anul 2021 au fost organizate două tabere cu diferite cursuri: curs de economie 

aplicată cu sprijinul unui trainer voluntar care a susținut maimulte workshop-uri 

despre gestionarea veniturilor (economic), finalizat cu planuri pentru viitor și un 

proiect imaginativ al fiecăruia, pentru viitor; curs de prim ajutor, cu un membru 

operativ al echipei SMURD, care a ținut cursuri separat pentru copii, și mai tarziu 

pentru adulți - părinții copiilor participanți în tabără., etc 

În  anul 2022 se dorește organizarea a două tabere pentru copii între 6-14 ani, în 

cadrul cărora se vor desfășura programe de jocuri și piese de teatru,  muzică, sport 

și mișcare, dar și diferite activități meșterșugărești.  

Organizatorii doresc să ajungă la conștientizare prin impact emoțional indus prin 

programele ținute în grup și individual cu ajutorul voluntarilor și specialiștilor în 

domeniu. 

 
Organizator: Asociația ”Solidaris”  
Locaţie: loc. Bedeni, jud. Mureș  
Perioada: iunie- august 2022 
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17. Programul ”Dezvoltarea turismului prin promovarea valorilor mureșene”  
 
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. Pe parcursul celorlalte 

ediții, 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: iulie-august 2022 

 

18. Festivalul Universității de Vară ”VIBE” din Târgu Mureș 

 

Evenimentul VIBE: The City Edition, se va derula în perioada iunie – iulie 2022 la 

Târgu Mureș, cu programe muzicale, educaționale și culturale.  

În cadrul evenimentului vor fi susținute numeroase concerte cu artiști din 

Transilvania și din străinătate. Prin programul muzical vor fi prezentate 

participanților trupe de tineri talentați din Transilvania, dar vor fi și artiști de 

renume din străinătate. Programul cultural se va completa cu prezentări de 

teatru, dans contemporan, prezentări de modă, concursuri sportive și programe 

pentru copii.  

Activitățile și programele evenimentului se vor desfășura în trei locații: Garajul, 

Grădina și Curtea de experiențe. În perioada 30.06.2022-03.07.2022 în fiecare zi 

începând cu ora 11:00 până la ora 18:00, vor avea loc discuții, workshop-uri și 

prezentări. În cadrul Festivalului Universității de Vară VIBE este inclus și un 

Program Fashion corner iar  secțiunea se va desfășura în perioada  30.06.2022-

03.07.2022, zilnic începând cu orele 11:00 până la 18:00, când vor avea loc discuții 

cu artiști, workshop-uri și prezentări de modă. 

Totodată, programele educaționale, care vor cuprinde work shop - uri despre 

inovații în tehnologie și educație, work shop - uri cu antreprenori de succes, 

prezentări cu moduri de a fi mai eco conștienți, discuții cu autori, bloggeri și 

vloggeri de succes etc. Programele educaționale vor fi organizate în parteneriat cu 

Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Sapientia.  

 

Organizator: Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România  



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   
14/57 
 

Locaţie: Târgu Mureș  
Data: iunie - iulie 2022 

 

 

 

 

19. Campionatul Mondial de Duatlon Standard 2022  

 

Clubul Sportiv Master Ski&Bike Târgu Mureș, alături de Federația Română de 

Triatlon, propune parteneriatul în organizarea Campionatului Mondial de Duathlon 

Standard 2022. 

Având în vedere succesul înregistrat, din toate punctele de vedere  (organizatoric, 

economic, social, mediatic) în anii precedenți, se dorește, cu sprijinul Consiliul 

Judetean Mureș să se transforme într-un eveniment de tradiție, să atragă cât mai 

multă atenție sportivă și turisți. 

Povestea de succes a început acum 8 ani, cu organizarea primelor concursuri de 

triatlon. An de an, nivelul competițiilor a devenit tot mai ridicat și valoric, 

reprezentativ (țări participante) și numeric. 

In acest an, se vor reuni campionatele de Duathlon (alergare - bicicleta - 

alergare),  pe distanta de Sprint și respectiv Standard, în cel mai important 

eveniment din domeniu, Campionatul Mondial.  

Evenimentele sunt programate a avea loc pe circuitul MotoRing și în centrul 

orașului Târgu Mureș. 

Sunt așteptați la start un număr de aproximativ 3000 de participanti, sportivi  

proveniti din aprox 40 de țări. 

Se consideră că acest eveniment  aduce și poate multiplica căștigul judetului atât 

în. 

Se consideră că impactul economic al evenimentului este unul foarte mare pentru 
orice gazdă a evenimentului. Beneficiile în plan sportiv, economic, turistic, și 
mediatic vor fi deosebite, mai ales că unele din competiții  urmează 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: 03-13 iunie  2022 

 

20. Eveniment ”Udatul Nevestelor la podul Hodacului” 

 

Obiceiul "Udatul nevestelor" în râul Gurghiu, un obicei unic în România, pe care 

localnicii din comuna Hodac îl păstrează cu sfinţenie din moşi-strămoşi, în a doua 

zi de Rusalii. "Udatul nevestelor" de la Hodac şi din satul aparţinător Toaca este un 

obicei dedicat tinerelor soţii, care s-au căsătorit în ultimul an, după Rusaliile de 

anul trecut până acum, şi are ca scop fertilitatea şi norocul femeii. Obiceiul 

"Udatul nevestelor" se află în fruntea tradiţiilor populare din Hodac şi nimeni nu 

poate spune de când datează acesta, însă etnografii susţin că ar putea fi mai vechi 

de 500 de ani. Înainte cu o zi de acest obicei, în ziua de Rusalii, preotul din sat 

sfinţeşte apa râului Gurghiu, astfel încât femeile care urmează să fie udate în a 

doua zi de Rusalii să fie binecuvântate. 

Obiceiul "Udatul nevestelor" începe cu dansuri populare la care ia parte aproape 

tot satul, după care urmează "Bătuta", "De-a lungul" sau "Jocul de-a bota", un  
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continuator al "Jocului căluşarilor" din Hodac, la care participă atât tinerii, cât şi 

bătrânii şi copiii, iar la final are loc un bal. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală „Hodăceana” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 13 iunie  2022 

 

21. Festivalul Vaidacuta- Satul Meu 

 

Evenimentul cultural folcloric intitulat ”Vaidacuta, satul meu” se va desfășura pe 

parcursul a două zile, în satul Vaidacuta, comuna Suplac, jud. Mureș. Acest 

eveniment cultural oferă un bun prilej să înţelegem mai bine cum a fost odată  în 

satul românesc viața țăranului român prin tradiție, joc și cântec, respectiv 

importanța de a fi uniți în jurul valorilor naționale. 

În prima zi (30 Iulie 2022)  se propune o întalnire cu fiii satului în fața Casei Muzeu 

din centrul satului, urmată de o șezătoare în curtea din spatele muzeului în care 

sunt consțituite scene pentru a ne reaminti cum era odată satul plin de viață, plin de 

tineri și de oameni harnici și iubitori de frumos, de munca terenului, de tradiții și 

obiceiuri strabune. Totodată vor fi alături prieteni dintre oameni de cultură 

consacrați care amintesc prin poezie și de viața oamenilor de pe aceste meleaguri, 

specialiști care împărtășesc cu noi gânduri și trairi de prin drumurile lor. 

În cea de-a doua zi (31 Iulie 2022) se omagiază satul românesc de odinioară prin 

participarea la slujba de la Biserica din sat, urmată de un Spectacol folcloric - 

muzică, dansuri și tradiții populare românești, în interpretarea unor artiști 

consacrati, dar și tinere talente din zona Văii Târnavelor. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală „Vaidacuta – Satul Meu” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 30-31 iulie  2022 

 

22. Proiect multicultural ”Desculți în iarbă” 

 

Având în vedere evenimentele anterioare (12), evenimentul “Desculț în Iarbă” a 

dovedit că este un eveniment de vară care s-a născut din nevoia oamenilor pentru 

relaxare, natură – comuniunea omului cu natura, chiar dacă în mediul urban.  

“Desculț în iarbă” este o poveste, o poveste cu oameni care știu să se bucure de 

moment, care vor să se rupă de viața cotidiană măcar pentru o zi, care nu uite să 

danseze desculți în iarbă.  

La editia din luna iulie 2021 a evenimentului ”Descult in Iarba” au participat un 

număr mare de oameni, la fel ca și la alte evenimente de anvergura din judetul 

Mures iar  evenimentul s-a bucurat de o mediatizare foarte mare, evenimentul fiind  
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subiect de știri la posturile de televiziune Nationale, ProTV, Antena 1, Digi TV si 

radio național KissFM, dar si in articole de ziar din intreaga țară. Anul acesta vor fi  

prezenți la Tțru Mureș invitati internationali si nationali, precum Zdop si Zdup, 

Subcarpati, DJ Sauce, FUNKCorporation și alții. 

Totodata anul acesta evenimentul  va reuni 3 scene, care vor fii impartite astfel: 

-   Bearfoot Stage: scena principala unde vor performa artistii de renume (Zdop si 

Zdup, Subcarpati, FUNKcorporation, etc); 

-   Art and Culture Stage: scena unde vor performa artiștii locali, aceasta scenă 

fiind concepută pentru a creea o punte de promovoare pentru artiștii locali și la 

început de drum în cadrul unui eveniment mare. 

-   DJ Stage: această scena va fii dedicată prestațiilor efectuate de DJ; 

În cadrul evenimentelor vor avea loc și activități precum:  

- Concerte live cu artiști locali și artiști cunoscuți la nivel național; 

-  DJ and Vinyl Set.-Bibliotecă în aer liber și campanie de schimb de cărți -   

organizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană Mureș și JCI Târgu Mureș. 

-  Teatru în aer liber – organizat în parteneriat cu Universitatea de Arte din Târgu 

Mureș. 

 

Organizator: Asociaţia „SmartStudent” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: iulie  2022 

 

23. Eveniment ” Cununa spicului de grâu” 

Evenimentul cultural propus readuce în memoria colectivă, un alt obicei demult 

uitat, ce avea loc în luna iulie, în 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 

drept mulțumire adusă divinității pentru rodul bogat . 

Se va prezenta obiceiul în sine, pus în scenă de Grupul ”Tradiții ormănene” din 

Orman, Județul Cluj, obicei urmat de un spectacol, în care își dau concursul 

interpreți din tânăra generație, și nu numai. Se intenționează și organizarea unei 

expoziții de costume populare, cu vânzare, ale ceatorilor și meșterilor populari din 

județul Mureș, pentru a readuce producătorii de pâine de casă din județul Mureș, 

sculptori în lemn și creatori de podoabe. 

Acest eveniment vine să readucă în atenția publicului obiceiul secerișului, care în 

ultima vreme nu s-a mai văzut pe nici o scenă, deși altădată era prezent în mai 

toate spectacolele, unde prima revalorificare a tradiției populare, era  prezentată 

în special de elevi, prin urmare pregătit în școli, tocmai pentru a conștientiza 

tinerii, de importanța cunoașterii obiceiurilor și transmiterea din generație în 

generație. 

 

Organizator: Asociaţia „Mureș Cultural” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 15 iulie  2022 
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24. Tabăra de vară ”Școala Vieții” 

 

Proiectul propus este realizat de un grup format din lideri de formațiuni civice, 

case comunitare, pedagogi, câte un sociolog, un redactor și un operator de 

televiziune pentru organizarea unor programe noi, în completarea sistemului 

educațional, în contextul actual. Scopul principal constă în exploatarea și unor 

metode interactive de învățământ, în grupuri mixte de elevi mici și mari, cu 

beneficiile colaborării dintre profesori și discipoli.Se consideră că acest tip de 

abordare contribuie eficient la creșterea încrederii în sine a copiilor , la întărirea 

spiritului de gru, necesitatea autocunoașterii, responsabilitatea pentru comunitate, 

mediu și conduită.Acțiunile care se vor susține constau în activități artizanale, 

sport, instrumente muzicale, proiecții de filme educațive și diferite alte programe 

distractive pentru copii. 

 

Organizator: Asociaţia „Societatea Sehovits Tarsasag” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: iulie  2022 

 

25. Tabăra Hoinară Mureș 

 

Tabăra Hoinară reprezintă un concept nou dezvoltat de cadre didactice și specialiști 

în comunicare care au observat că din sistemul educațional românesc lipsesc 

metodele de educație alternativă, având prea puține posibilități de dezvoltare 

personală sau de a se juca învățând. Astfel, prin proiectul înaintat se propune o ca 

ăntr-o perioadă de 22 de zile să se organizeze mai multe tabere pentru copii – prin 

mersul pe bicicletă pe două trasee diferite din județ, în fiecare seară dormind în 

altă locație. Obiectivele proiectului constau în maparea și trasarwea/testare a două 

trasee cicloturistice care să poată fi folosite de copii/ tineri și nu umai, și 

indentificarea obiectivelor turistice pe aceste rute, respectiv a unităților sigure de 

cazare, dar și instruirea a 15 profesori / însoțitori sau voluntari despre metode de 

coordonare a unor astfel de tabere de cicloturism mai altes pentru dezvoltarea 

turismului ciclist local. 

 

Organizator: Asociaţia „FORCAMP” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: iulie - septembrie 2022 

 

26. Academia de vară ”Bolyai” în Mureș 

 

Activitatea propusă abordează teme principale - Școala. Comunitatea. Calitatea 

vieții. Educația școlară și consolidarea comunității centrate pe copii, teme care vor 

fi dezvoltate prin implicarea mai multor cadre didactice. Astfel, periodic participă 

între 50 și 100 de cadre care, împreună, dezvoltă diferite programe pe temele 

date. 
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Organizator: Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România  

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 04-22 iulie 2022 

27. Festivalul - concurs național de folclor pentru tineri interpreți ”IN 

MEMORIAM VASILE CONȚIU” 

 

Organizatorii evenimentului își doresc prin acest eveniment valorificarea muzical- 

interpretativă, 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: 19-20 iulie 2022 

 

28. Cupa Regională de Sărituri peste Obstacole, ediția a VIII-A 

 

Asociatia ”Varázs Patkó” Roteni, județul Mureș, intenționează să organizeze un 

eveniment ecvestru, dedicat copiilor, tinerilor care după o lungă perioadă de 

antrenament au abilitatea de a ține în frâu forța impresionantă a cailor. În fapt, 

evenimentul constă într-un concurs cu două tipuri de competiție – una de 

îndemânare și una de sărituri peste obstacole, cu participanți în vârstă de până la 

10 ani, și peste 10 ani, nivelul 70-80 de cm și nivelul 100-110 cm. Concursul se 

organizează anual, cu 7 etape, găzduite de asociații sau cluburi de profil din 

Remetea – Harghita, Pivnița Uriașă – Covasna, Acățari – Mureș, Valea Scurtă – 

Covasna, Odorheiul Secuiesc – Harghita, Calea Crișului – Covasna, Ghiorghieni – 

Harghita, Roteni – Mureș. Numărul participanților este în creștere.   

 

Organizator: Asociatia ”Varázs Patkó” Roteni, județul Mureș 

Locaţie: Roteni, jud. Mureș, Harghita, Covasna 

Data: iulie  2022 

 

29. Festivalul Văii Nirajului  

 

Obiectivul principal al proiectului constă în sensibilizarea publicului privind 

obiectivele de patrimoniu existente pe teritoriu microregiunii și conservarea 

patrimoniului immaterial și material ca un mijloc important de consolidarea a  
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legăturilor cu lumea satului . Principalele activități propuse : Târgul produselor 

meșteșugărești cu participarea artizanilor/ meșteșugarilor/ producătorilor de 

produse agricole locale, care  are  scopul de a promova turismul local, a produselor 

tradiționale locale, a meșteșugurilor tradiționale și nu în ultimul rând a artei 

populare ; Seri de spectacole cultural-artistice  - teatru, dansuri și muzică valoroase 

atat din punct de vedere artistic cât și din punct de vedere al ținutei artistice și al 

diversității stilistice abordând toate genurile muzicale ; Parada patrimoiului 

cultural – patrimoniu cultural imaterial – patrimoniu etnografic care constă în jocuri 

populare pentru copii, cunoștințe ancestrale, tradiția și arta legate de cultura 

ecvestră, respectiv patrimoniu de dansuri populare. 

 

Evenimentul se va bucura de o mediatizare largă și continuă prin următoarele 
canale, mijloace de informare: 

 prin sistem informatic: pagina web, social media (Facebook) 

 conferință de presă la lansarea proiectului la care vor fi invitați reprezentanții 
mass mediei scrise și electronice din microregiune și județ 

 comunicat de presă, interviuri și anunț în presa scrisă, respectiv ziare 
microregionale și județene; 

 spoturi publicitare difuzate prin radio; 

 diseminare prin evenimentele culturale 

 realizare afișe de publicitate și banner informativ 
 

Organizator: Asociatia Microregiunea ”Valea Nirajului”  

Locaţie: Miercurea Niraj si satele aparținătoare 

Data: 28-31 iulie  2022 

 

                              30. Ziua Imnului Național 

 

Evenimentul tematic ”Ziua Imnului Național„ presupune în principal interpretarea 

cele 6 Imnuri Nationale din Istoria Moderna a României. Acest eveniment oferă un 

bun prilej de a oferi o pagină de istorie a poporului român. În deschidere se 

evidențiază 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, pentru a 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 . 

Pentru că orice naţiune, orice stat se identifică fundamental prin câteva simboluri 

esenţiale, cum sunt drapelul, stema şi imnul, vor fi oferite și câteva repere istorice 

cu dezbateri interactive, începănd cu faptul că dicţionarul explicativ al limbii 

române defineşte termenul de "imn naţional" sau "imn de stat" drept un "cântec 

solemn” apărut odată cu formarea statelor naţionale şi adoptat oficial ca simbol al 

unităţii naţionale de stat".  

 

Organizator: Asociația pentru Dezvoltare și Cultură Mureș 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 19-20 iulie 2022 
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31. Festivalul internațional de folclor ”Pe Gurghiu în jos și-n sus!” 
 
Evenimentul presupune promovarea unui mod de viată sănatos, civilizat și tolerant, 

urmărindu-se continuu armonizarea relatiilor interumane. Astfel, se crează teme de 

discuții privind promovarea interesului față de conservarea folclorului, a dansului și 

popular din zona Ardealului, în special de pe Valea Gurghiului, dar și a tradiților 

locale pentru creearea dialogului și a schimbului de idei și experiențe evolutive în  

 

muncile câmpului sau turismului cu sprijinirea tinerilor în vederea afirmării în plan 

cultural artistic și sportiv, dezvoltarea de programe pentru atragerea copiilor și 

tinerilor în activități culturale, artistice și sportive sau chiar organizarea de tabere 

de creatie artistica, strategii de formare, activitati 

Sportive. 

 

Organizator: Asociația ”Moștenitorii Hodacului” 

Locaţie: Hodac - Ibănești 

Data: iulie  2022 

 
32. Festivalul Văii Mureșului 
 
Obiectivul principal al proiectului constă în sensibilizarea publicului privind 

obiectivele de patrimoniu existente pe teritoriu microregiunii și conservarea 

patrimoniului immaterial și material ca un mijloc important de consolidarea a 

legăturilor cu lumea satului . Principalele activități propuse : Târgul produselor 

meșteșugărești cu participarea artizanilor/ meșteșugarilor/ producătorilor de 

produse agricole locale, care  are  scopul de a promova turismul local, a produselor 

tradiționale locale, a meșteșugurilor tradiționale și nu în ultimul rând a artei 

populare ; Seri de spectacole cultural-artistice  - teatru, dansuri și muzică valoroase 

atat din punct de vedere artistic cât și din punct de vedere al ținutei artistice și al 

diversității stilistice abordând toate genurile muzicale ; Parada patrimoiului 

cultural – patrimoniu cultural imaterial – patrimoniu etnografic care constă în jocuri 

populare pentru copii și adulți - patrimoniu de dansuri populare. 

 

Organizator: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Mureșului” 

Locaţie: Lunca Bradului- Deda 

Data: iulie – august 2022 

 
 
33. Tabăra de vară – Jocurile populare în sat 
 
Prin proiectul propus, organizatorii aduc unor copii ”de bloc” ocazia de a învăța sau 

aprofunda arta dansurilor populare, arta și mestesugurile tradiționale, de la meșterii 

invitați, și de a petrece timpul liber util și plăcut participând la diverse activități 

mesteșugărești, și chiar de a învăța noi dansuri din folclorul local. Chiar dacă 

vremurile s-au schimbata și nu se mai organizează acele jocuri ale satului, unde 

copiii invățau să joace, prin acest proiect venim în sprijinul lor pentru a îi scoate din 

oaza lor de confort și a descoperi și altceva - jocul popular. 
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Fiecare popor îşi are rădăcinile spirituale, educaţionale în folclor, acesta constituind 

baza, temelia, sursa, începutul experienţei. Folclorul apare odată cu poporul, îl 

însoţeşte de-a lungul istoriei, îl crează, îl îmbogăţeşte şi îl perfecţionează. Așadar, 

folclorul înfățișează o gamă complexă de valori și criteri morale: necesitate și 

valoarea muncii, prețuirea dreptății, a energiei, curajului, istețimii,iubirii, 

toleranței și a deprinderii de a lucra/ conlucra în echipă. 

  

Organizator: Asociația Culturală ”Din Zestrea Ardealului” 

Locaţie: jud. Mureș 

Data: iulie – august 2022 

 
34. Proiect ”Identitate prin cultură” 
 

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, cu studierea, 

cartografierea unui obicei al Transilvaniei neadus în lumină, motiv pentru care se 

vor organiza workshop-uri în acest sens, 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: județul Mureș cu prezentare Teatrul de Vară/Sala Palatului Culturii 

 Târgu-Mureş  

Data: iulie-octombrie 2022 

 
 
35.Ziua Limbii Române  
 
În dezvoltare, orice limba trece printr-o serie de stadii succesive; schimbările 

intervenite pot fi explicate prin anumite cauze interne, care îşi au originea în însuşi 

sistemul de funcţionare al limbii, ca mijloc de comunicare între membrii unei 

comunităţi. Raportarea numai la istoria internă a limbii nu permite însă înţelegerea 

integrală a întregului ei proces de evoluţie: ca fenomen social, limba evoluează în 

strânsă legătură cu istoria societăţii care o vorbeşte şi o scrie. De aici, şi  
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necesitatea examinării şi a cauzelor externe care explică anumite aspecte ale 

evoluţiei ei. În special, problemele originii şi ale dezvoltării limbii literare ( apariţia 

formei scrise, sfera de folosire mai restrânsă sau mai largă a variantei literare, 

modul de constituire şi de precizare a normelor unice supradialectale, dezvoltarea 

diverselor ei stiluri) nu pot fi explicate fără raportarea la datele istoriei sociale. 

În acest context, scopul principal al proiectului este promovarea istoriei și evoluției 

limbii române, prin atragerea publicului către recunoașterea istoriei reale și  

aprecierea artistică a valorilor culturale românești, dar și conservarea, valorificarea 

şi promovarea patrimoniul cultural imaterial. Astfel, se intenționează prezentarea 

valorică și multitudinea de semnificații în ”dulcele grai românesc”  prin punerea în 

scenă a unor poezii din Patrimoniul Cultural Național, în interpretarea unor 

cunoscuti actori mureseni, secondată de muzică tradițională și dansuri populare 

românești. 

Evenimentul urmărește și aducerea în spaţiu public a unor tineri interpreţi din 

județul Mureș, alături de interpreţi consacraţi și actori, și atragerea publicului din 

zona mureșeană  și oferirea unei alternative culturale de petrecere a timpului liber, 

cu educarea publicului tânăr în scopul aprecierii critice a valorilor culturale 

tradiționale românești. 

 

Organizator: Asociația ”Tradiții Mureșene” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 25 august 2022 

 

36. Festivalul Intercultural – ProEtnica 2022 

 

ProEtnica promovează dialogul intercultural şi interacţiunea artistică pe plan 

European intenţionând să reprezinte una din sursele de evoluție a societăţii 

mureşene. Festivalul presupune 4 zile pentru desfășurare, circa 600 de participanți 

și include aprox.30 de manifestări artistice pe scena principală amplasată în aer 

liber (Sighişoara), spectacole interactive în faţa scenei, 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, 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: 25-28 august 2022 
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37. Festivalul Cântecului Popular Patriotic “La Oarba și la Iernut” 

  

Scopul proiectului iniţiat de Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă” şi aflat la 

ediţia a XI-a, programat pentru data de 15 august 2021, 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. 

 

Organizator: Asociaţia Culturală “Pe Mureş şi pe Târnavă” 

Locaţie: Oarba de Mureş 

Data: 15 august 2022 

 

38. 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; Tommy Emmanuel, un adevarat pionier al muzicii acustice 

fingerstyle; duo-ul de chitară și bandoneon format din Giampaolo Bandini și Cesare 

Chiacchiaretta - Duo Bandini-Chiachiaretta (IT/AR) , care promovează muzică 

argentiniană și artistul Antal Pusztai, cunoscut pentru diversitatea stilurilor sale 

muzicale, respectiv Alexandr Mișko, un virtuoz fingerspiking  stile, alături de  Duo 

Melis, Trio Cavalcade (FR) , Csáki András (HU) , Duo Melis (GR/ES) , Venti Chiavi 

Guitar Trio (HU), Giran Péter (HU) , Samuelito & Antoine Boyer (FR) , Pusztai Antal 

(AT) ,  Cristina Galietto (IT).  

Ediția din acest an are scopul de a avea un caracter inovator și este reprezentată 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  
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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 șansă României să 

aibă un reprezentant în concursul internațional EuroStrings. 

 

Organizator: Asociaţia ”Harmonia Cordis” 

Locaţie:  Târgu Mureş 

Data: 09-14 august 2022 

 

39. Festivalul ”SZFERA – Spaţiul de Arte Contemporane” - în cadrul Festivalului 

”Vâltoarea Mureşeană, ediţia a VIII-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. 

Locație – fostul Gimnaziului Europa, în centrul orașului Târgu Mureș, se încadrează 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: Târgu Mureș 

Perioada: 13-14 august 2022 
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40. 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: 25-28 august 2022 

 
41. Tabără de antrenament – dansuri populare 

 

Proiectul presupune organizarea unei taberei de antrenament, în Târgu Mureș și 

Lunca de Jos, județul Harghita, pentru copiii din județul Mureș care practică dansul 

popular,  

Asociația ”Táncolj Velűnk Egyesűlet” propune un parteneriat pentru perioada lunii 

august 2022.  

Obiectivul acestei tabere constă în învățarea participanților - copii din localitățile 

Pietriș sat, Târnăveni, Sighișoara, Târgu Mureș, Sâmbriaș, Pănet, Sângeorgiu de 

Mureș, Glodeni și Aluniș, de noi dansuri, în mod intensiv, cântece populare, și 

participarea efectivă la activități de artizanat, tir cu arcul, dar și alte activități 

recreative, finalizate cu o competiție premiată.  

 

Organizator: Asociația ”Táncolj Velűnk Egyesűlet” 

Locaţie: Târgu  Mureș, Lunca de Jos - județul Harghita 

Data: 01 – 07 august 2022 
 
42. Festivalul de muzică şi arte AWAKE 

 

Festivalul AWAKE  nominalizat în lista finala în categoria CEL MAI BUN FESTIVAL 

EUROPEAN DE DIMENSIUNI MEDII în cadrul prestigioasei gale EUROPEAN FESTIVAL 

AWARDS, SE VA DESFĂȘURA ȘI ANUL ACEST AÎN TÂRGU MureȘ, în perioada 19-21 

august.  

Proiectul multicultural AWAKE 2022, va conține următoarele componente: 

 

 PLATFORMA ARTDOOR care va fi din nou organizată cu sprijinul OAR (Ordinul 

Arhitecților din Mureș). Ea va include un concurs internațional care va genera 

obiecte de artă de mari dimensiuni, urmând a fi instalate sub forma unei expoziții în 

aer liber. Juriul concursului o va include și pe doamna Angela Kovacs, președintele 

OAR Mureș. Vor fi invitați să participe la concurs artiști din România, Ungaria și 

celelalte tări ale Uniunii Europene. După expunerea operelor in aer liber în cadrul 

festivalului, ele vor pot fi expuse în continuare în locații importante din punct de  
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vedere cultural și turistic din zonă pentru o perioada de o lună. Acest concurs a 

devenit deja 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 cultural în zonă. 

 

 PLATFORMA FEED YOU MIND va fi compusă din discursuri inspiraționale și discuții 

de tip panel. FEED YOUR MIND este o platformă de schimb de idei care invită pe 

scenă vorbitori locali și naționali, cu o experiență versatilă în domenii precum: 

antreprenoriat social, sustenabilitate, tehnologie, educație, activism civic și multe 

altele. 

 

 BAZAAR este zona destinată producatorilor locali, unde se regăsesc produse 

tradiționale românești, produse vestimentare proiectate de desgineri români, 

bijuterii handmade și multe altele. Comerciantii din acest an vor fi diferiți pentru 

fiecare oraș pentru a promova cât mai mult produsele locale.  

 

 FOREST LIBRARY este o bibliotecă în aer liber, gândită ca un simbol al primei 

biblioteci publice din Transilvania, fondată de contele Samuel Teleki la începutul 

secolului al XIX-lea. Aceasta va avea un design arhitectural special și va cuprinde 

aproximativ 200 de volume.  

 

 FOOD COURT este zona destinată comercianților de mâncare și băutură, unde 

comercianții mureșeni sunt încurajați sa expună și să vandă produsele locale. 

Întrucât limitările pe care le aduce încă din 2020 pandemia covid-19 dar și crizele 

economică și energetică prin care trecem, se va prelua proiectul cultural și se va 

prezenta în orașul Târgu Mureș sub o nouă formă de festival de muzică și artă. Vor fi 

promovate în continuare obiectivele de turism cultural ale județului Mureș  

(promovarea muzeelor, castelelor, a Cetății Medievale Târgu Mureș), atât online, cât 

și prin eventuale parteneriate cu instituțiile de cultură ale orașului. 

 

Organizator: Asociaţia “Culturaft” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 19-21 august 2022 

 

43. Academia Interculturală  – ProEtnica 2022 

 
ProEtnica promovează dialogul intercultural şi interacţiunea artistică pe plan 

European intenţionând să reprezinte una din sursele de evoluție a societăţii 

mureşene. Lucrările Academiei Interculturale vor fi organizate on line dar si 

offline, astfel participarea internațională va fi asigurată și prin astfel de mijloace 

făcând posibilă participarea unui număr cât mai larg. Sev desfășoară workshopuri 

si discuții pe teme tehnice dar și artistice care vor fi prinse în cataloage online si 

tiparite. 
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Organizator:Asociatia ”Divers” 

Locaţie: Cetatea Medievală din Sighişoara 

Data: 22-28 august 2022 

 
44. Eveniment ”MARIS FEST” 
 
Evenimentul Maris Fest 2022 – Adreneline edition/a VIII-a ediție, este unul dintre 
cele mai mari festivaluri organizate la Târgu Mureș care cuprinde multe acțiuni 
diversificate. Festivalul se desfășoară pe parcursul a trei zile la care se 
estimează participarea unui număr de aproximativ 25000 de persoane din afara 
județului. Evenimentul este în fapt cel mai mare festival de promovare al culturii 
motociclismului, a muzicii rock și hip hop din România.O componentă importantă 
a festivalului o constituie parada motocicletelor prin municipiul Târgu Mureș 
organizată în colaborare cu Poliția Rutieră. Ediția din acest an propune rularea 
continuă a muzicii de calitate produsă în direct de importanți DJ și aproximativ 
20 de trupe din elitele rockului și hip-hopului internațional si național. Totodată 
în spațiul Transilvania Motor Ring sunt organizate acțiuni care oferă posibilitatea 
de a sări în gol de pe tranbulină, de a survola locația cu elicopterul și de a sări cu 
parașuta, de a fi partenerul unor piloți adevărați la o cursă reală pe pistă. În 
același șir de acțiuni pot fi expuse motociclete și transmite diferite mesaje și 
alte activități la limită cu și printre motoare. 
Vor concerta în festival Dire Straits Experience, Dirty Shirt, Skid Row, Pheonix, 
Zanzibar, Cargo, White Mahala, Bucovina, Paraziții, Vunk, Fără Zahăr, Carla’s 
Dreams, La familia, Hara Simfonic, Subcarpații, Spitalul de urgență, Ada Milea, 
etc. La eveniment se așteaptă participarea a peste 40000 de persoane. 
 

Organizator: Asociația ”Moralis” 

Locaţie: Târgu-Mureș 

Data: 19-21 august 2022 

 
45. Festivalul Văii Gurghiului 

Obiectivul principal al proiectului constă în sensibilizarea publicului privind 

obiectivele de patrimoniu existente pe teritoriu microregiunii și conservarea 

patrimoniului immaterial și material ca un mijloc important de consolidarea a 

legăturilor cu lumea satului . Principalele activități propuse : Târgul produselor 

meșteșugărești cu participarea artizanilor/ meșteșugarilor/ producătorilor de 

produse agricole locale, care  are  scopul de a promova turismul local, a produselor 

tradiționale locale, a meșteșugurilor tradiționale și nu în ultimul rând a artei 

populare ; Seri de spectacole cultural-artistice  - teatru, dansuri și muzică valoroase 

atat din punct de vedere artistic cât și din punct de vedere al ținutei artistice și al 

diversității stilistice abordând toate genurile muzicale ; Parada patrimoiului 

cultural – patrimoniu cultural imaterial – patrimoniu etnografic care constă în jocuri 

populare pentru copii și adulți - patrimoniu de dansuri populare. 

 

Organizator: Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului 

Locaţie: Platoul ”La Fâncel”, com. Ibăneşti 

Data: august 2022 
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46. Proiect ”Promovarea Valorilor Naționale la Muzeul Satului Sînmărtinu     

de Câmpie” 

 

Chiar dacă este prima ediție, evenimentul propus care se va desfășura în satul 

Sânmărtinul de Câmpie, își propune sensibilizarea publicului larg față de 

obiectivele de patrimonu existente în zonele de sat și conservarea patrimoniului 

cultural imaterial și material ca un mijloc important de consolidare a legăturilor 

cu lumea satului transilvan. În jurul unei case autentice țărănești pusă la 

dispoziție de proprietari ca locație de desfășurare a unor obiceiuri de peste an 

se propune desfășurarea unor activități spectacol interactiv cu caracter didactic 

ăn care se vor putea integra obiceiuri și diferite legende aduse în fața 

privitorilor prin mijloace de comunicare ale muzicii și jocurilor, dar și prin 

expunerea unor obiecte de artizanat, țesături la război, preșuri, lipideie și 

păretare. Vor participa artiști din județul Mureș și copii școlilor din imprejurimi. 

 

Organizator: Federația Națională a Femeilor Mureș 

Locaţie: Sînmărtinu de Câmpie 

Data: 14-15 august 2022 

 

47. Turul Ciclist 

 

Turul Ciclist pe șosea ajunge la cea de-a XVI-lea ediție în anul 2022, fiind turul 

de ciclism din România care după Turul României este cea mai longevivă 

competiție din țară. Totodată, acest turneu a primit de la UCI (Organizația 

Internatională de Ciclism) prima dată calificativul de UCI2.2, care este cel mai 

mare standard pentru turneele din România, celelalte competitii de acest gen 

din tara -Turul Romaniei si Turul Sibiului-  obtinand această calificare  mai 

tarziu. 

Este o competiție care este inculsă în programul oficial al UCI și este un concurs 

pentru care echipele se pregătesc cu entuziasm, fiind o competiție de mare 

anvergură și cu premieri semnificative.  

Anul acesta, după lansarea primului turneu din 2006, pentru prima dată și 

județul Mureș este inclus în traseul competiției. Startul competiției se va da din 

Târgu Mureș iar echipele vor putea  parcurge și meleagurile județului Mureș, și 

așa cum este și în cazul marilor competiții din lume,  acestea oferă țărilor, 

regiunilor, orașelor, satelor pe unde trec cicliști, o bună posibilitate de 

marketing. Mesajul de marketing se realizează prin transmitera directă a 

festivității de deschidere din data de 3 august și a primei etape din 4 august 

prin sistem live stream. În anii precedenți într-o o transmitere directă au fost 

peste 5.000 de spectatori la fiecare  etapă. Totodată pe parcursul festivității de 

deschidere precum și în timpul cursei vor fi și înregistrări TV care vor fi difuzate  

la știrile sportive pe canalelele de televiziune – televiziunile locale cu 

transmitere celor naționale și Televiziunea M4 Sport din Ungaria.  

În acest an toată festivitatea de prezentare a echipelor și de prezentare a 

competiței va fi organizată în centrul orașului Târgu Mureș. Vor fi douăzeci și 

două de echipe din România, Ucraina, Bulgaria, Azeirbaidjan, Ungaria, Croația, 

Austria, Italia. Fiecare  
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echipă este prezentă cu cel mult șase rutieri și patru persoane din staful oficial: 

directorul technic, managerul de echipă, tehnicianul echipei și un maseur, un 

total de 200 de persoane care fac parte din cele 20 de echipe.  Pe lângă 

participanții din echipe, vom avea personal din cadrul organizatorilor, arbitrilor 

oficiali ai concursului, echipe de motocicliști pentru protecția cursei în timpul 

unei etape, și personal de servire auxiliară- 280 de persoane. 

Ciclismul este egal cu modul de viața sportiv, dar totodată reprezintă și modul 

de a trăi cel mai eco-friendly, avand grijă de mediul înconjurător. Reprezintă 

primul pas pentru a deveni un cetățean „green”. Pentru aceasta se va organiza  

înainte de start un program ecologic cu prezentări de anvergură verde. 

Prezentările vor conține idei despre acest mod de viață, și despre lucruri 

conexe care se leagă de o viață ecologistă și de protecția mediului înconjurător. 

Proiectul are în conținut și programe artistice sau miniprograme pentru copii. 

 

Organizator: Asociaţia Regio din Transilvania 

Locaţie: circuit Mureș, Harghita și Covasna 

Data: 10-13 august 2022 

 

48. 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: 15 - 25 august 2022 

 

49. Academia experiențelor 

 

Organizația ”Outward Bound Romania” organizează un curs pilot de pedagogie 

experimentală outdoor pentru profesori din județul Mureș. Acest curs presupune o 

serie de tematici care țin de învățarea formală și non-formală, dezvoltarea 

personală a elevilor, procesarea învățării, formarea de cometiții, evaluare 

formativă și planificarea, organizarea și evaluarea unei activități outdoor. 

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. 

 

Organizator: Societatea pentru Tineret Outward Bound România 
Locaţie: Jud. Mureș 
Data: august – septembrie 2022 
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50. Festivalul național pentru copii ”Creactivity – 2 Zile de Aventură” 

 

În anul 2022, se va organiza o sesiune de cursuri pentru 40 de tineri selectați în 

perspectiva toleranței, condițiile fiind să le placă să lucreze cu copii, să fie 

prezenți pe toată durata trainingului și să participe în programele viitoare ale 

organizației destinate copiilor. Trainingul destinat animatorilor pentru copii 

constă în însușirea de metodologii de organizare a diverselor programe în aer 

liber, destinate copiilor, de tipul celor culturale, sportive, pentru dezvoltarea 

personalității, de formare a comunității, sociale sau chiar de educație privind 

sănătatea, realizându-se astfel interdisciplinaritatea proiectului. 

Acest proiect raportat ulterior la rezultatele pozitive obținute vor atrage mai 

multe persoane de interesate de acest tip de instructaj practic și teoretic. 

Scopul final rămâne dezvoltarea socio-diversității pentru copii și implicit pentru 

omul din societatea de maine. Todată, taberele voluntarilor organizate au drept 

obiectiv de referință actualizarea cunoștințelor acumulate și dezvoltarea 

universului cultural. În ceea ce privește festivalul copiilor, acesta promovează 

interactiv lumea multicoloră cu participarea activă față de asimilarea pasivă, 

mult mai ușoară și plăcută, prin învățarea prin jocuri care cultivă valori 

esențiale. 

 

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 lumea 

multicoloră, 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: septembrie - noiembrie 2022 

 

51. Proiectul  ”Școala de acasă” - rezidențe artistice și întâlniri 

formatoare 

În anul 2022 proiectul Școala de vară ajunge la ediția a V-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  
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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.  

 

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: septembrie-octombrie 2022 

 

52. Concurs internațional de dirijori 
 

Asociația dorește să organizeze prima ediție a Concursului Internațional de 

Dirijori „Erich Bergel”, un eveniment de mare anvergură, având scopul de a 

crea o tradiție culturală legată de județul Mureș, orașul Târgu Mureș,  
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Filarmonica de Stat Târgu Mureș și de marele dirijor transilvănean Erich  

Bergel. 

Concursul se va adresa dirijorilor de toate vârstele și naționalitățile, care 

doresc să-și etaleze talentul în cadrul unei competiții cu durată de 

aproximativ de un an, culminând într-un finiș de o săptămână. Evenimentul 

final va avea loc la Târgu Mureș, cu participarea orchestrei Filarmonicii de Stat 

Târgu Mureș, în fața unui juriu de mare prestigiu național și internațional. 

Scopurile concursului sunt multiple și ne așteptăm ca numele lui Erich Bergel 

să contribuie la realizarea acestora având în vedere că Maestrul Erich Bergel a 

fost unul dintre cei mai recunoscuți dirijori pe plan mondial. 

Numai între anii 1972 și 1990, a avut 847 concerte pe mai toate continentele, 

iar între 1990 și 1997, un număr de 271 concerte, promovând în programele 

sale și creația muzicală românească. Târgu Mureșul și Filarmonica de Stat se 

pot mândri cu faptul că-l vor avea ca dirijor permanent  timp de două 

stagiuni.  

Prin organizarea evenimentului, dorim să promovăm Filarmonica de Stat Târgu 

Mureș, orchestră care merită pe deplin să fie introdusă în circuitul 

internațional. 

În acest scop și pentru a ridica nivelul concursului și pentru  asigura 

concurenților șansa de a fi evaluați la cel mai înalt nivel artistic, dorim să  

invităm în juriu personalități ale vieții muzicale de mare  prestigiu național și 

internațional.  

Concursul se va desfășura pe baza unui model internațional existent în 

colaborarea cu Classics Management, partener al asociației noastre și 

organizator al mai multor concursuri internaționale asemănătoare. Pe baza 

experienței partenerului și folosindu-ne de rețeaua sa internațională deja 

funcțională (cu o listă de peste 5000 de adrese e-mail), asociația contează pe 

un număr de aproximativ 200-400 de aplicanți din toate colțurile lumii. 

 

Concursul se va desfășura în următoarele etape: 

- Lansarea concursului; 

- Primirea materialelor înregistrate online; 

- Preevaluarea materialelor online de către un juriu internațional și selectarea 

celor care vor avea șansa de participa la concursul final  de 7 zile de la Târgu 

Mureș, care se va desfășura în trei etape și se va finaliza cu un spectacol de gală 

pentru decernarea premiilor.  

Premiile vor fi numerar, iar  fiecare câștigător va avea posibilitate de a lucra în 

primul rând cu Orchestra Filarmonică de Stat Târgu Mureș, dar și cu alte orchestre 

renumite pe plan mondial. 

Cu ocazia spectacolului de gală, se va organiza în foierul Palatului Culturii o 

expoziție vizând concertele cele mai deosebite ale lui Erich Bergel, iar curatorul 

expoziției va pianistul prof. univ. Csíky Boldizsár jr. 

 Prin promovarea și desfășurarea concursului, județul Mureș și orașul Târgu Mureș 

vor putea atrage atenția pe plan mondial asupra bogăției sale spirituale.  
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Concursul, orașul, județul vor fi mediatizate în toate formele posibile atât pe plan 

local și național, cât și în media internațională.  Media internationala vă fi 

asigurată de Classics Management. 

 Primul Concurs Internațional „Erich Bergel”  va avea o pagină web individuală în 

trei limbi (română, maghiară, engleză), cu un link aparte despre maestrul Erich 

Bergel, și câte un link pentru a prezenta  județul Mureș  și orașul Târgu Mureș. 

 Pe baza experienței acumulate de Classics Management în desfășurarea 

concursurilor anterioare, orașul va avea aproximativ 60 de dirijori și însoțitorii lor, 

și ne vom aștepta la o participare activă din partea publicului, îndeosebi a tinerilor 

de la școlile de artă și a liceenilor.  

 
Organizator: Asociația ”Robi & Norbi” 

Locaţie: Târgu-Mureș 

Data: 01-08 septembrie 2022 

 

53.Eveniment ecvestru ”Galopiada Mureșeană” 

 

„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  veniment  

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.  

 

Organizator: Asociația ”Galopiada Mureșeană” 

Locaţie: Sângeorgiu de Pădure 

Data: 03 – 04 Septembrie 2022 

 
54. Street Music Festival Mureș 

 
Proiectul înaintat implică promovarea județului Mureș printr-un eveniment 

cultural de rang internațional, în cadrul unei strategii de turism de eveniment.   

Festivalul Muzicii de Stradă este un proiect cultural care aduce beneficii clare 

măsurabile județului prin atragerea turiștilor, a potențialilor consumatori de 

cultură, de produse și servicii în județul Mureș. Acest profil de eveniment este 

implementat pe baza proiectelor culturale desfășurate cu succes, cum ar fi - 

Ferrara Buskers, Festivalul Internațional de Muzică Stradală din Veszprém, 

domeniul fiind într-o expansiune permanentă. Scopul proiectului constă în 

promovarea județului și municipiului Mureș  
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printr-un festival cultural unic, de nivel internațional: Festivalul Muzicii de 

Stradă / StreetMusic Festival.  

Acest scop ar presupune în fapt, pe termen mediu, dezvoltarea unei mărci 

puternice de festival, atașate județului Mureș, așa cum județul Cluj se poate 

mândri cu festivaluri ca Electric Castle, Untold Festival, Jazz in the Park, 

pentru că  județul Mureș are puține elemente în portofoliul de evenimente 

pentru generația 18-45.  Festivalul Muzicii de Stradă este un festival 

independent, cu acces liber pentru public, se derulează în centrul  

istoric al orașului: timp de 3 zile, spaţiile publice sunt populate de muzicieni de 

stradă care încântă publicul pe scene mici sau pe trotuar, se derulează proiecte 

muzicale şi artistice în mijlocul publicului. Festivalul reînvie spaţiile  

publice, aduce un aer proaspăt în atmosfera culturală a orașului și implicit, a 

județului. 

 

Pe termen scurt, în anul 2022 scopul este ridicarea nivelului de organizare și de 

experiență oferită publicului, iar în acest an, programul muzical din spațiile 

publice se completează cu elemente incitante de artă stradală: jonglerii, artiști 

internaționali și invitați speciali vor aduce spectacole nemaivăzute în județul 

Mureș. La nivelul internaţional se dorește atragerea  

unui număr mai mare de muzicieni de stradă din întreaga Europa, care să se 

aducă stiluri muzicale nemaivăzute pe străzile mureșene (world music), 

derulându-se proiecte culturale transfrontaliere, spre delectareal publicului din 

județul Mureș. 

Se militează pentru aducerea festivalului la un nivel internaţional, cu muzicieni 

invitaţi din minim 10 alte ţări, derularea concursului muzical cu 15 concurenţi 

pe 5 mini-scene amplasate în spaţii publice, cu implicarea a minim 15.000 de 

spectatori în activităţile muzicale şi recreative, respectiv minim 200 de copii în 

activităţi de educaţie muzicală prin concerte educative de pe raza județului 

Mureș.  

Todată se aduce în prim plan și un concurs între 15 formații invitate din cel 

puțin 10 țări, intenționandu-se aducera publicului mai aproape de muzica de 

calitate, oferinduse momente de neuitat din arta stradală vizuală. 

              

Organizator: Asociatia ”Apollon” 

Perioada: septembrie 2022 
Locație: Târgu Mureș, jud. Mureș 

 
55. Festivalul obiceiului păstoresc ”Coborâtul oilor de la munte” 

 

Scopul acestei manifestări este de a promova tradițiile culturale și culinare cu 

specific păstoresc, ale zonei  Mureșului 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  
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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: Asociația Culturală  "Straja Cetății Mureșene"  

          Perioada: 8 septembrie 2021 

          Locație: Lunca Bradului 

 

56. Festivalul Culesului Strugurilor 

 

Sărbătoarea culesul strugurilor, care se desfășoară sub genericul „Știință-

Cultură-Obiceiuri”, se adresează viticultorilor, turiștilor ocazionali, tinerilor și 

copiilor din zonă care au participat în mod interactiv la diferite programe și nu 

numai. Evenimentul este organizat cu scopul de a promova viticultura modernă 

și tradițională prin organizarea de cursuri pentru viticultori, organizarea de 

schimburi de experiență cu organizații similare din țară și de peste hotare, 

respectiv promovarea vinurilor manufacturale specifice zonei sau chiar 

dezvoltarea turismului rural ca drept venit complementar a viticultorilor cu 

podgorii mici și mijlocii. Acest eveniment se finalizează cu un concurs de vinuri 

unde sunt prezentate peste 350 de mostre de vin din județ, din țară și de peste 

hotare.  

În Călimănești, festivalul debutează cu defilarea călăreților și a atelajelor de 

cai conduse de tineri îmbrăcați ân costume populare, conduși de o fanfară prin 

localitățile învecinate. În locația amintită se organizează expozitii de artă 

populară și meșteșuguri tradiționale, expoziție cinegetică și prezentare de 

preparate culinare din vânat, tescuirea demonstrativă a strugurilor și degustări, 

concursuri de gătit și multiple ateliere cu activități manufacturale care se 

adresează familiilor cu copii – vopsirea sticlei, confecționare obiecte din pâslă, 

cioplirea lemnului, împletituri din paie, nuiele și pănuși, etc. Există și o scenă 

special amenajată în care se desfășoară programe culturale pe tot parcursul 

zilei – dansuri populare, teatru, mini concert de muzică ușoară și altele, totul 

închizându-se cu un foc de tabără unde tinerii cântă, spun anecdote și privesc 

focul de artificii. 

 

Organizator: Asociația ”Cavalerii Vinului – Kiskukullo” 

Perioada: 15 septembrie – 15 octombrie 2022 

Locație: Călimănești, jud. Mureș 
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57. Conferința internațională ”Tânăra generație în fața provocărilor lumii 
moderne” 
 
Ținând cont de faptul că în ultimi ani tânăra generație este supusă unei puternice 

presiuni sociale în direcția consumului de alcool, acțiunile privind combaterea 

acestor fenomene, precum și în combaterea violenței sunt absolut necesare și 

trebuie privite strategic la nivelul comunității. 

I.P.A. – Secția Română  și I.P.A. Regiunea 1 Mureș, sprijină de câțiva ani 

activitățile I.P.J. Mureș, în domeniul combaterii consumului de alcool și a 

fenomenului de violență între elevi (bullyingul). Propunând să continue și să 

sprijine în continuare implementarea strategiilor naționale în acest  domeniu. 

În acest sens s-a propus organizarea unei conferințe internaționale pe tema Tânăra 

generație în fața provocărilor lumii moderne, violența, (bullying-ul), alcool. 

La această conferință urmează să participe un număr de circa 50 de lucrători de 

poliție, din străinătate și din țară, precum și alți profesioniști cu atribuții în 

domeniu, cadre didactice (în special cei cu responsabilități în cadrul comisiilor de 

prevenire a violenței în mediul școlar), profesori consilieri școlari, elevii.  

Conferința își propune să ofere participanților: 

- posibilitatea familiarizării cu normele metodologice de prevenire și combatere a 

bullying-ului precum și a consumului de alcool și droguri în școli; 

- accesul la experiența specialiștilor care contribuie la crearea unui climat 

educațional armonios, sigur, prin diminuarea cazurilor de violență din mediul 

școlar; 

- bune practici în domeniul prevenirii violenței în mediul școlar – rezultatele unor 

proiecte de impact existente atât la nivel național, cât și internațional; 

 - schimb de experiență cu lucrători de poliție din străinătate, cu privire la 

modalitățile de prevenire și combatere a violenței și a consumului de alcool și 

droguri în școli în școlile din țările de proveniență; 

Totodată activitatea propusă urmărește diseminarea strategiilor moderne și 

efective în campaniile antidrog, antialcool, antiviolență, mai ales în rândul 

tinerilor. Astfel, dacă în generațiile anterioare tentațiile legate de droguri erau 

inexistente, cazurile de alcoolism erau sporadice, iar violența domestică și 

bullying-ului erau fenomene rar întâlnite, generația tânără este supusă unei 

presiuni sociale majore.  

Obiectivul general este de a disemina informații privind modalitățile de luptă 

împotriva, alcoolului, violenței și bullying-ului – în special în rândul tinerilor.  

Grupul ţintă sunt elevi din școlile și liceele din județul Mureș.  

Scopul activității este de a implementa strategii moderne și efective în campaniile 

antidrog, antialcool și antiviolență pe teritoriul județului Mureș. 

 
 
Organizator: Asociația Internațională a Polițiștilor nr.1500/19.01.2022 
Perioada: 19-22 septembrie 2022 

Locație: Târgu Mureș 
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58. Festivalul - concurs internațional  de interpretare a cântecului popular 

”Petre Săbădeanu” 

 

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: septembrie 2022 
 

59. Proiect ”Zacuscă de artă” 
 
Zacusca de Artă (ZdA) este un festival de exprimare artistică plurivalentă, care se 

întinde pe parcursul unei zile și cuprinde o serie de spectacole, concerte, -uri 

multidisciplinare și expoziții de artă menite să atragă cu precădere populația 

tânără împreună cu orice împătimit de cultură.  

Acest proiect cultural-artistic implicații semnificate în valorificare culturală și 

artistică pe plan local național plusvaloare în ceea ce privește dezvoltarea 

spectrului cultural-artistic al orașului Târgu Mureș și, implicit, al județului Mureș.   

Zacusca de Artă este un eveniment de 1 zi, care se va desfășura în Septembrie 

2022 și va conține următoarele componente: 

 

 SCENA MARE, care va reprezenta în mod evident factorul principal al 

festivalului desfășurat, întrucât pe aceasta vor performa artiști de renume, cu 

recunoaștere la nivel național. Aceasta va atrage un public larg și va asigura un 

număr semnificativ de participanți la evenimentul cultural propus.      

 

 SCENA MICĂ, prin prisma căreia artiștii locali vor beneficia de contextul 

potrivit promovării creațiilor proprii, astfel punând în valoare talentul local, tânăr, 

proaspăt, cu potențial de expansiune, care să aducă avantaje de recunoaștere a 

potențialului orașului la nivel local și național. Se propune ca Scena Mică de anul 

acesta să găzduiască spectacole de stand-up comedy, spectacole de teatru de 

improvizație susținute de grupuri locale de actori și de comedianți, precum și 

performance-uri muzicale susținute de artiști locali.  

 

 CHILL & VINYL este o zonă destinată relaxării și socializării, acompaniate de 

artiști care prețuiesc muzica de pe clasicele vinyl-uri, din vaste stiluri muzicale, 

de la jazz până la house. Această zonă este amenajată astfel încât cei doritori de  
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 a petrece timp aici se vor bucura de un decor aparte, cu reflexii neon și 

proiecții pe clădirile și copacii din preajmă, hamace, bean bags etc.   

 

 EXPOZIȚII DE ARTĂ, menite să găzduiască și să aducă în fața publicului creații 

ale artiștilor plastici locali, reprezintă utilizarea într-un mod creativ a spațiilor 

atât interioare, cât și exterioare puse la dispoziție de Cetatea Medievală Târgu 

Mureș (precum bastioanele și celelalte spații expoziționale ale cetății). În ceea ce 

privește spațiile exterioare, lucrările vizuale vor fi suspendate de crengile 

copacilor din cetate,  fiind dispuse în diverse forme geometrice. Astfel, publicul va 

fi și el implicat în expoziție deoarece va putea mișca și roti formele, această 

experiență căpătând o dimensiune senzorialo-tactilă. Programul artelor vizuale va 

avea o durată egală cu cea a întreg festivalului.  

 

E) TÂRGUL MEȘTEȘUGARILOR, desfășurat pe întinderea unei întregi alei din 

interiorul Cetății Medievale, cuprinde spațiul de desfășurare al producătorilor 

locali, unde aceștia vor expune produsele proprii, precum produse alimentare, 

produse vestimentare create local, obiecte hand made etc. Bineînțeles, va fi 

disponibilă spre vânzare și zacuscă, tot de la producători locali. Pe lângă 

activitatea comercială, ne dorim ca acești meșteșugari să-și transmită mai departe 

cunoștințele, organizând ateliere prin care participanții să poată deprinde noi 

abilități 

 

F) BOARDGAMES AREA este o zonă a festivalului dedicată expres jocurilor de 

societate, care prin definiție sunt menite să formeze și să consolideze relații 

interumane, menținând interacțiunea dinamică dintre concurenți și conducând 

spre o stare de bine în timpul desfășurării festivalului. Acest element aduce cu 

sine beneficii semnificative, prin posibila raportare a jocurilor de societate la 

toate categoriile de vârstă și prin aducerea unei activități în plus de socializare în 

cadrul festivalului, nu foarte des întâlnită în cadrul festivalurilor din România. 

 
Organizator: Asociația ”Facem” 
Locaţie: Cetatea Medievală, Târgu Mureș 

Data: septembrie 2022 

 
60. Festivalul ”Ok! Let's choose your game!” 

 

Festivalul este dedicat copiilor care doresc să încerce ”pe viu” cât mai multe 

dintre sporturile olimpice și câteva sporturi tradiționale dar ne-olimpice pe care 

pot fi aduse la Târgu Mureș.  

Se consideră că fiecare copil are bucuria de a descoperi, mai ales un sport despre 

care a știut puțin sau nimic. Dar fiecare copil are o plăcere sau are o abilitate, sau  

o înclinație spre un tip de mișcare, cu dorința de a performa. În acest sens, prin 

acest festival al sporturilor fiecare copil va avea posibilitatea să-și aleagă tipul de 

sport care i se potrivește cel mai bine.  

Drept urmare, scopul  principal este cel de a readuce sportul în atenția copiilor,  
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după o perioadă lungă de izolare, promovând diversitatea sporturilor și a cluburilor 

locale și regionale, continuând cu încurajarea societății mureșene prin promovarea 

mesajelor de viață sănătoasă și bucurie a mișcării prin care se pot preveni orice fel 

de boli – nu doar cele cardio-vasculare, de ex. Totodată, scopul colateral ar fi  

promovarea fair-play-ului și a performanței în sport/ în viață, implicarea micro-

comunităților sportive locale în activități cu caracter public de largă audiență, 

interacțiunea între cluburi și sporturi, dar și  construcția pe termen mediu și lung a 

unei comunități sportive sănătoase și puternice în județul Mureș. 

Grupurile țintă sunt în special copiii între 3 ani și 14 ani, dar și cei de până la 18 

ani. Evenimentul este dedicat în special copiilor cu probleme cardiace. 

 Locuri de desfășurare:  

  - Parcul Municipal 

  - Stadionul Municipal 

  - Patinoarul Olimpic (dacă va fi finalizat) 

  - Bazinul Olimpic (dacă va fi finalizat) 

 -  vreme nefavorabilă: - Sala Polivalentă (cu reorganizarea acțiunilor) 

 

Organizator: Asociatia "Inimi mari pentru inimi mici" , Târgu Mureș 

Perioada: septembrie 2022 

Locație: Târgu Mureș 

 

61. Festivalul MENTE 

Se desfășoară în localitatea Suseni în 4 locații distincte: terenul de sport Biserica 

Reformată, ruinele acesteia și Căminul cultural din zonă. 

Scopul evenimentului este de a prezenta valorile culturale locale și de a consolida 

identitatea comunităților locale. Se promovează valorile locale, producătorii și artiștii 

locali existenți de-a lungul Defileului Mureșului superior. Programul proiectului cuprinde 

mai multe activități: 

- concert de muzică clasică, 

- concert pikowatt și matheus, 

- expoziție de fotografie a fotografilor locali, 

- expozitia artiștilor plastici locali, 

- spectacol teatru dans „Bekecs”, 

- concerte ale trupelor Tocos și Gobe, 

- seară de dans tradițional cu Taraful Oves, 

- activități pentru copii, 

- târgul producătorilor și artizanilor locali, 

- concurs gastronomic, 

- spectacole de teatru și muzică creștină, 

- campionat de minifotbal, 

- concert Transilmania, respectiv Republic. 

 

Organizator: Asociatia "Pro Feelfolu”, Targu Mures 

Perioada: septembrie 2022 

Locație: Târgu Mureș 
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62. 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: 23-30 septembrie 2022  

Locație: Târgu Mureș 
 
63. Salonul de carte ”BOOKFEST” Târgu-Mureș 
 
Acţiunile Salonului de Carte Bookfest Tîrgu-Mureş au fost organizate în anii 

precedenți cu scopul de a oferi publicului din judeţul Mureş o platformă de întâlnire 

cu cele mai importante edituri din ţară, precum şi cu oamenii de cultură pe care 

organizatorii i-au invitat în cadrul salonului. Lansările de carte, dezbaterile, 

expoziţiile şi concertele organizate la Bookfest Tîrgu-Mureş au scos în evidenţă 

interesul major al mureşenilor pentru un eveniment de înaltă ţinută intelectuală, 

cu participarea unor personalităţi de prim rang ale literaturii şi culturii româneşti. 

Primele trei ediţii ale Salonului de Carte Bookfest Tîrgu-Mureş au fost un reper 

important în dezvoltarea culturală a judeţului Mureş şi în aşezarea acestei zone pe 

harta evenimentelor culturale importante, organizate la nivel naţional. Având în 

vedere succesul anilor precedenţi dovedit prin participarea a peste 15.000 de 

vizitatori, se propune continuarea reperelor culturii din cadrul Salonului de carte 

“Bookfest” organizat la Târgu Mureș.  

 
Organizator: Asociația Editorilor din Romani - AER 
Perioada: 22-25 septembrie 2022  
Locație: Târgu Mureș 
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64. Eveniment sportiv ”Demonstrații aviatice 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.  

 

Devenită deja tradiție, cea de a XVII-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 septembrie 2022   
Locație: Câmpul Cetății 

 
65. Eveniment ”De Sfânta Marie Mică” 
 
Evenimentul se desfășoară în localitatea Sânmărtinul de Câmpie și presupune 
marcarea sărbătorii creștine îndrăgită în mod special de localnicii zonei. Pentru 
că istoria locului are legende cărora li se acordă atenție mai mare din partea 
credincioșilor, se organizează la Mănăstirea Sânmartinul de Câmpie un hram 
considerat ca fiind cel mai mare în eparhia de Alba Iulia. Se menționează că 
participă un număr de peste 10000 de pelerini, nu numai din cele 11 unități 
administrativ-teritoriale, ci și din alte zone. Sărbătoarea se deschide cu slujba 
desfășurată la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, urmată de un spectacol 
folcloric în aer liber și alte acțiuni de sărbătoare în pelerinaj. 
 
 
Organizator: Asociația Culturală ”Glasul Câmpiei Mureșene”  
Perioada: 08 septembrie 2022   
Locație: Târgu-Mureș 
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66. Festivalul Văii Târnavei Mici 2022 
 
Obiectivul principal al proiectului este promovarea și conservarea patrimoniului 
cultural imaterial și material ca un mijloc important de consolidare a legăturilor cu 
lumea satului, diversificarea ofertei turistice a microregiunii și creșterea 
atractivității zonei prin organizarea unui eveniment cultural complex, anual.  
 
Principalele activități propuse spre realizare sunt: 
1. Seminarul Turism rural în Microregiunea Târnava Mică  
 
Această activitate va avea loc în incinta Castelului Rhédey și vor fi invitați 

reprezentanții sectorului public din microregiune, ONG-uri implicați în conservarea 

și protecția patrimoniului cultural material, instituții culturale de pe Valea Târnavei 

Mici și experți în domeniul turismului, reprezentanți ai GAL Târnava Mică-Bălăușeri-

Sărățeni. 

 

Temele, care vor fi prezentate și în jurul cărora se vor iniția dezbateri vor fi 

următoarele: 

 

 Prezentarea obiectivelor turistice din localitățile Microregiunii 

 Prezentarea obiceiurilor și tradițiilor din localitățile Microregiunii 

 Viziune: rolul turismului rural asupra dezvoltării Microregiunii Târnavei Mici 

 Proiecte de viitor. 

 

Seminarul va fi urmat de un eveniment special: prezentarea cu ajutorul ghidului 

turistic a expoziției de bază al Castelului Rhedey.  

  

2. Târgul produselor meșteșugărești (11 septembrie 2021) 

 

Serie de evenimente în aer liber organizată în orașul Sângeorgiu de Pădure, cu 

participarea artizanilor, meșteșugarilor, producătorilor de produse agricole locali și 

din microregiune cu scopul promovării turismul local, a produselor tradiţionale 

locale, a meşteşugurilor tradiţionale şi nu în ultimul rând a artei populare. Cei 

interesaţi vor avea ocazia nu numai să admire munca meşterilor artizani, ci vor 

avea prilejul de a se implica și de a participa activ la diferitele ateliere și vor putea 

trăi experiența lucrului manual, vor învăța cu ajutorul meşterilor cum se 

confecţionează diferitele obiecte artizanale.  

 

Prin aceste activități dorim să atragem atenţia participanților și în mod special a 

tinerilor asupra importanţei de a conserva tradiţiile populare, de a transmite 

cunoştinţele meşterilor artizani către generaţia tânără, nu numai pentru a oferi o 

alternativă tinerilor pentru petrecerea timpului liber cu o preocupaţie creativă, dar 

și pentru a demonstra că însușirea unui meșteșug tradițional poate constitui și o 

sursă de venit alternativă în mediul rural. 
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În cadrul târgului expozanții vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti 

şi/sau de artizanat). De asemenea, beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza 

la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru. În 

cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic 

cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare 

înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri - sfoară, nuiele, 

fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică 

tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, 

încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi 

vopsirea materialelor tradiţional,  

confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din 

lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier 

artizanal, creaţie bijuterii etc. Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest 

domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de 

prelucrare a materialelor folosite, cât şi în produsul final.   

Evenimentul va căpăta o arie gastronomică prin degustarea culinară organizată din 

mâncăruri tradiționale pregătite de-a lungul zilei în aer liber. 

Programul cultural va fi asigurat pe scena evenimentului de prin ansambluri 

populare și concerte de muzică ușoară și populară. Scopul este propunerea unei 

serii de spectacole de teatru, dansuri și muzică valoroase atât din punctul de 

vedere al ținutei artistice cât și din perspectiva diversității stilistice. Artiștii 

reprezentând toate genurile muzicale (muzică populară tradițională, muzică 

clasică, muzică ușoară) vor oferi un cadru cultural în aer liber ideal pentru a 

atrage spectatori atât din microregiune cât și de pe întreaga rază a județului 

Mureș, respectiv un public numeros provenind din mediul urban (Târgu-Mureș). 

Această activitate va avea și un caracter intercultural, întrucât în cadrul ei se 

prezintă dansuri si cântece din culturi diferite, dar care conviețuiesc pe aceste 

meleaguri.  

Evenimentul se va bucura de o mediatizare largă și continuă prin următoarele 

canale, mijloace de informare: 

 prin sistem informatic: pagina web, social media (Facebook) 

 conferință de presă la lansarea proiectului la care vor fi invitați 

reprezentanții mass mediei scrise și electronice din microregiune și județ 

 comunicat de presă, interviuri și anunț în presa scrisă, respectiv ziare 

microregionale și județene; 

 spoturi publicitare difuzate prin radio; 

 diseminare prin evenimentele culturale 

 realizare afișe de publicitate și banner informativ 

La realizarea materialelor de promovare se va respecta regulamentul privind 

elementele de identitatea vizuală a finanțatorului. 

 

Organizator: Asociația ”Microregională Târnava Mică” – Bălăușeri - Sovata 

Perioada: 10 septembrie 2022   

Locație: Bălăușeri/ Sovata 
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67. Săptămâna 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. Prezentarea va fi deschisă de un invitat special, urmată de degustare 

și discuții libere, cu prezentări de produse gastronomice din Mureș și de vinuri  

realizate de 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 Tâgu Mureș, dar și 

a persoanelor interesate. 
 
Organizator: Asociația ”Educație pentru Europa”  
Perioada: 20 – 29 septembrie 2022    
Locație: Târgu Mureș 

 

68. 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: septembrie 2022    
Locație: Iara de Mureș 
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69. Festivalul Câmpiei Transilvane 

 

Scopul principal al acestui proiect îl constituie promovarea, valorificarea și 

păstrarea nealterată a patrimoniului cultural imaterial și uman al acestei zone și 

punerea în valoare a potențialului agroturistic la nivel național. 

Obiectivele festivalului constau în încurajarea tinerilor în sensul cunoaşterii, 

păstrării şi valorificării potenţialului folcloric unic și promovarea  cântecului 

instrumental și al tarafurilor  tradiționale, încurajarea agroturismului, şi 

valorificarea potenţialului  specific  al zonei, dar și implicarea eficientă a mass-

mediei locale, regionale şi naţionale în procesul de promovare a produselor 

tradiționale locale  și a obiceiurilor locului. 

Proiectul se adresează tinerilor în special și păstrătorilor de tradiții populare, 

antreprenorilor din domeniul agrozootehnic.  

În acest scop se vor amenaja locația de desfășurare a festivalului, se vor organiza 

expoziții de produse specifice zonei, două  spectacole folclorice în cadrul cărora vor 

urca pe scena artiști /tarafuri și ansambluri de dansuri populare  din zonă și din 

țară, se va construi o casuță alegorică din lemn pentru expunerea  de costume 

populare din zonă și a unor obiecte mesteșugărești tradiționale. În partea a doua a 

festivalului vor avea loc  concursuri cu premii - premierea celui  mai frumos costum 

popular purtat la festival, costumul popular autentic, cel mai tânăr participant în 

costum popular. Astfe, festivalul va reprezenta zona mai puțin reprezentată până 

acum – zona de câmpie. 

        
Organizator: Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Câmpia Transilvaniei  
Perioada: 08-10 septembrie 2022    
Locație: Tăureni, jud. Mureș 

 

70. Expoziția AALR din cadrul Concursului Internațional ”George Enescu” 

 

Asociația Artiștilor Lutieri din România organizează o importantă expoziție de 

instrumente cu coarde – viori, viole, violoncele, contrabași, expozitie organizată 

de membrii asociației în cadrul Concursului internațional George Enescu 2022 

desfășurat la Ateneul Român din București. 

Oportunitatea programului aduce în prim plan luteria mureșeana- viorile de 

Reghin, un brand unic în țară, cartea de vizită a județului Mureș și a tării. Având 

în spate comunicatul Eurostat-ului, care atestă faptul că România este in primii 

mari producători din lume, apoi se adaugă rezultatele lutierilor români la 

concursurile internaționale de gen care au evidențiat calitatea instrumentelor, 

ne obligă moral să fim prezenți la evenimentele culturale desfășurate în tară 

pentru a susține această ramură a culturii. Se consideră că prin amplificarea 

relațiilor de colaborare cu instituțiile de profil din care pot rezulta proiecte 

viitoare de amploare facilitând și dezvoltarea economică a județului Mureș. 

Lutierii români, mureșeni, au reușit să egaleze și să concureze după doar 70 de 

ani de existență țări cu tradiții de peste 3-400 de ani- Italia, Franța și Germania. 

Scopul acestui proiect constă în reabilitarea imaginii supercalitative a 

instrumentelor produse la Reghin prin readucerea în atenția orchestrelor,  
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filarmonicilor, școlilor și liceelor de muzică a faptului că lutierii din Reghin 

construiesc instrumente de cea mai bună calitate. Cel mai important obiectiv este 

recunoașterea adevăratei valori a acestor viori în baza rezultatelor apreciabile 

obținute în competițiile internaționale din Italia și Germania, respectiv dorința de 

a asigura continuitatea și dezvoltarea acestor performanțe, ridicând imaginea 

Reghinului pe plan mondial și recunoașterea ponderii importante pe care o are 

industria viorilor în economia județului Mureș și nu numai. 

 
Organizator: Asociația Artiștilor Lutieri din România  
Perioada: 04 -18 septembrie 2022    
Locație:  

 

71. Festivalul Internațional de Film de Scurt-Metraj ALTER-NATIVE 

 

Ajuns la cea de-a XXIX-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: 28 septembrie – 02 octombrie 2022 
Locație: Târgu Mureș 

 

72. Proiect ”Festivalul Câmpiei Mureșene – Tradiție și Comunitate” 

 

Evenimentul privind tradiția și continuitatea acesteia presupune elemente de 

identitate națională  şi patrimoniu imaterial,  motiv pentru care tradițiile cunoscute 

sau cele mai puțin evidențiate vor fi aduse în prim plan pentru a fi expuse, 

prezentate/ cunoscute. Astfel de acțiune va avea în organizare expozitii de costume 

populare tradiționale românești care fac parte din colecțiile private ale unor artiști 

populari autentici din Câmpia Transilvană, expozitii de obiecte meșteșugărești și 

demonstrații cu realizarea lor (ex. meșteșugul împletitului din paie sau pănuși), o 

parada a portului popular specific Câmpiei Transilvane, dar și un spectacol folcloric 

tematic, cu muzică și dansuri populare românețti, în interpretarea unor artiști 

mureșeni consacrați, dar și tinere talente. Se va organiza un workshop privind 

patrimoniului cultural specific zonei, evidențiindu-se monumentele locale și 

importanța conservării acestora. 
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Organizator: Asociația Culturală ”Ardeleanca” 

Perioada:  01 - 02 octombrie 2022 

Locație: Râciu, jud. Mureș 

 

73. Conferința internațională ”Interdisciplinaritate în inginerie – Inter Eng 

2022” 

  

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.  

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, și nu numai, în funcție de 

situația pandemică. 

 

Organizator: UMFST 

Locaţie: Târgu Mureş 

Data: 06-07 octombrie 2022  

 

74. Zilele Jocurilor/ Tarsasjateknapok 

 
Zilele Jocurilor” este un proiect inițiat de un grup de tineri împătimiți de jocuri de 

societate care și-au dorit să schimbe percepția copiilor, tinerilor și a familiilor în 

ceea ce privește jocurile de societate dar și jocurilor fizice. Inițiativa s-a născut în 

anul 2016, când a avut loc prima ediție, care s-a desfășurat în perioada 15-17 Aprilie 

la Casa de Cultură a Studenților, au urmat alte 3 ediții, care s-au desfășurat în 2-4 

Decembrie 2016, 10-12 Noiembrie 2017 și 23-25 noiembrie ediții ce s-au desfășurat la 

Teatrul Național Târgu Mureș. 

În anul 2019 locația evenimentului s-a schimbat, acesta desfășurându-se la Palatul 

Culturii Târgu Mureș. Ediția din 2019, s-a desfășurat în data de 1-3 Noiembrie, iar 

ediția din 2021 în data de 19-21 Noiembrie și s-a desfășurat în parteneriat cu 

Consiliul Județean Mureș. 
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Evenimentul oferă noi posibilității de interacțiune a publicului cu jocurile de 

societate, prin concursuri, promoții, dar și prezentări a celor mai noi jocuri de pe 

piață. 

Zilele Jocurilor este un eveniment de 3 zile, care se va desfășura în Octombrie 2022.  

În cadrul evenimentului vor avea loc o serie de activități, prezentări și concursuri 

care vor duce la stimularea tineretului spre jocurile de societate. 

1.Prezentarea celor mai noi jocuri - În cadrul târgului vor fi prezenți cei mai 

importanți distribuitori de jocuri de societate din tară, care vor prezenta jocuri atât 

pentru copii dar și pentru adulți.     

 

2.Concurs de design joc - Va fi amenajată o zonă specială în care designerii amatori 

de jocuri își vor putea prezenta si testa prototipurile, premiul pentru acest concurs 

este publicarea jocului la o editură internațională de succes. 

    

3.Zona de joacă – Va fi amenajată o zona de joacă, în care publicul prezent va putea 

să testeze jocurile expuse în cadrul târgului.  

     

4.Campionate ale celor mai populare jocuri de societate.  

  

5.Conferințe și discuții pe tema jocurilor de societate. 

 
Organizator: Asociația ”Zilele Jocurilor”  
Perioada: octombrie 2022 

Locație: Teatrul Național/ Palatul Culturii din Târgu Mureș 

 
75. Zilele Bernády 

 

Evenimentul propus este unul tradițional care se organizează anual încă din anul 

1998 și cuprinde acțiuni de omagiere a primarului de odinioară. Obiectivul principal 

este analizarea contribuției lui Bernády la dezvoltarea vieții culturale în Târgu 

Mureș. Programul conține evenimente comemorative-depuneri de coroane la 

mormântul și statuia lui Bernády György, însoțite de un program artistic, un concurs 

sportiv pentru tineret (elevi din clasele V-VII și IX-XII) și un spectacol cultural 

desfășurat la Palatul Culturii din Târgu Mureș, in cadrul căruia se va decerna 

placheta Bernády. Acestă distincție se va acorda unui cetățean al orașului care a 

contribuit semnificativ în dezvoltarea economică și/sau culturală sau spirituală a 

orașului.  

 

Organizator: Fundația Culturală ”Bernády” 

Locaţie: Târgu Mureş 

                                Perioada: octombrie 2022 

 
76. Festivalul 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  
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festival sunt desfășurate o serie de activități sportive, culturale – conferințe, 

concerte, petreceri în aer liber, dar și parada echipelor participante. Și anul 2019 

presupune un plus de valoare al serbării României prin dansuri tradiționale, scenete 

din istoria României, parade și acte caritabile. Probele sportive acoperă o gamă 

largă – buble footbal, escaperoom, paintball, footbal masculin și feminin, baschet, 

volei, tenis de câmp, tenis de masă, atletism, biliard, ciclism, dartz, wist, jocuri pe 

calculator. 

 

Organizator: Asociația ”Liga Studenților din Târgu Mureș” 

Locaţie: Târgu Mureş 

Perioada: octombrie 2022 

 

77. Festivalul Văii Târnavelor 

 

Obiectivul principal al proiectului constă în sensibilizarea publicului privind 

obiectivele de patrimoniu existente pe teritoriu microregiunii și conservarea 

patrimoniului immaterial și material ca un mijloc important de consolidarea a 

legăturilor cu lumea satului . Principalele activități propuse : Târgul produselor 

meșteșugărești cu participarea artizanilor/ meșteșugarilor/ producătorilor de 

produse agricole locale, care  are  scopul de a promova turismul local, a produselor 

tradiționale locale, a meșteșugurilor tradiționale și nu în ultimul rând a artei 

populare ; Seri de spectacole cultural-artistice  - teatru, dansuri și muzică valoroase 

atat din punct de vedere artistic cât și din punct de vedere al ținutei artistice și al 

diversității stilistice abordând toate genurile muzicale ; Parada patrimoiului  

cultural – patrimoniu cultural imaterial – patrimoniu etnografic care constă în jocuri 

populare pentru copii și adulți - patrimoniu de dansuri populare. 

 

Organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Târnavelor” 

Locaţie: Târnăveni 

Data: octombrie 2022 

 

78. 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  

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. 
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Organizator: Asociaţia Culturală ”Din Zestrea Ardealului” 

Locaţie: Târgu Mureş 

Data: 01 – 10 octombrie 2021 

 

79. 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. 

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. 

 

Organizator: Asociația Culturală ”Pe Mureș și pe Târnavă” 

Locaţie: Reghin 
Data: 06 – 07 octombrie 2022 

 

80. Cercetarea, cunoașterea și păstrarea tradițiilor populare din Ținutul 

Bekecsalja 

 

Particularitatea evenimentului 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  
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spectacolul desfăşurat în cadrul festivalului, ansambluri care vor fi invitate şi la cea 

de a treia ediţie a festivalului din acest an. Datorită impactului pozitiv de care s-au 

bucurat primele două ediții ale festivalului, comunitatea se exprimă în favoarea 

realizării unor astfel de evenimente.   

Evenimentul din acest an va cuprinde o paradă a porturilor populare, întâmpinarea 

celor peste 250 de copii/tineri invitaţi să participe la evenimentul în cadrul căruia  

vor prezenta câte o coregrafie din repertoriul de dans popular specific ţinutului din 

care provin. După fiecare coregrafie prezentată, copiii/tinerii vor fi evaluaţi şi  

apreciaţi de o comisie de specialitate alcătuită dintr-un etnograf, instructor de 

dans popular, muzician. Finalul evenimentului se va bucura de un concert de 

muzică populară.  
                              
 Organizator: Asociația ”Educatio S.I.L” 
 Perioada: 25 noiembrie 2021 

 Locație: Târgu Mureș 
 

81. Expoziția Europeana de Tineret a Porumbeilor din rasa Voltat 

 

Asociaţia Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici Luduş 2011 aduce în spaţiul public 

o expoziţie inedită de porumbei – aproximativ 450 de exemplare din rasa Voltat, un 

eveniment de nivel European, aprobat de Central Fantail Club Europe. Evenimentul 

va aduna peste 60 de crescători de porumbei din Ungaria, Austria, Germania, 

Serbia, Croația, Bulgaria, Cehia și Ucraina. Arbitrajul va fi asigurat de dnul Rupert 

Steubel din Germania, iar acţiunile specifice care se vor evidenţia vor fi premiate.  

Această expoziţie va fi amplasată în spaţiul central al oraşului Luduş – Sala de sport, 

iar intrarea celor doritori, va fi liberă.  

 
Organizator: Asociația Crescătorilor de păsări și animale mici Ludus 2011 
Perioada: 18-20 noiembrie 2022 

Locație: Luduș 

 
82. Finala Cupei României de Seniori – U22 

                                   

Campionatul Național de Box la Seniori 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 15 oficiali ai Federației Române de Box. Competiția va fi transmisă în 

direct de televiziuni locale și nu numai, în condiții specifice unui spectacol 

pugilistic. 

 
Organizator: Asociația - Club ”Ring Box  
Perioada: noiembrie 2022 

Locație: Târgu Mureș 

 
83. Târgul Internaţional de Carte 

 

Ajuns la cea de-a XXVII-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,  
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Ungaria, Slovacia, Serbia, Anglia, Franța, etc. 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-

shop-uri, 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 ”Centrul Cultural din Târgu Mureş” 

Locaţie: Teatrul Naţional, Târgu Mureş 

Data: noiembrie 2022 

 

84. Balul Diasporei Maghiare Sighisoara – 2022 

 

Ziua de 15 noiembrie este declarată drept Ziua Diasporei Maghiare, această dată a 

fost aleasă deoarece reprezintă aniversarea naşterii, dar şi comemorarea morţii lui 

Gabriel Bethlen (1580-1629), principe al Transilvaniei.  

Cum în Sighișoara și împrejurimi ponderea populației de etnie maghiară este sub 

pragul de 20%, din punct de vedere etnic se consideră că zona face parte din 

diaspora internă a populației maghiare.  

Din acest motiv, anul acesta, cu ocazia zilei diasporei maghiare, asociația dorește 

să organizeze, un eveniment cultural de exceptie pentru comunitate. Scopul este 

acela de a marca importanța zilei respective, să se aducă în centrul atenției 

comunitatea ca și parte componentă a națiunii maghiare. Evenimentul se 

desfășoară într-un climat solemn, dar și care să aducă mai aproape membrii 

comunității, în cadrul unui bal al diasporei sighișorene, menit să contribuie la 

consolidarea legăturilor dintre membrii comunităţii, la păstrarea identității, a 

culturii și a limbii materne.  

La acest eveniment vor participa oameni de cultură, reprezentanți ai 

comunităților maghiare, reprezentanți ai altor orașe înfrațite cu Sighișoara, a 

școlilor cu care există legături de parteneriat sau de colaborare.  

Se estimează (având la bază datele de la balul organizat anul trecut) că numărul 

participanților la eveniment va depăși 800 de persoane din zona Sighişoara 

(Albeşti, Boiu, Vânători, Mureni, Nadeş, Pipea, Dumbrăveni etc.) 

 

Organizator: Fundația Cultural Științifică ”Gaudeamus” 

Locaţie: Sighișoara 

Data: noiembrie 2022 
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85. Concert Tradițional de colinde ”În ia-sară-i sară mare” 

 

Asociația ”Cântecul Târnavelor” propune să reconstituie Ajununul Crăciunului de 

pe ulițele satului tradițional din Ardeal, incă din denumirea evenimentului reiese 

magnitudinea celei mai importante zile a anului creștin, Ajunul Crăciunului. 

Astfel, grupuri de colindători de diverse vârste și prezentând diferite obiceiuri de 

iarnă vor veni prin sala Palatului Culturii până în prispa casei gazdelor (amenajată 

în scenă) și vor recrea magia Crăciunului de altădată. Publicul prezent va urmări în 

tihnă desfășurarea artistică și se va simți părtaș poveștii de iarnă, de colindat, de 

umblat pe ulița satului vestind Nașterea Mântuitorului, la atmosfera de sărbătoare 

și de comunitate unită. Crearea acestui cadru scenic este net superioară ca impact 

vizual, auditiv, emoțional și educațional unui concert în tipar clasic care ar consta 

în simpla înșiruire a momentelor artistice. Necesitatea unui astfel de eveniment 

este argumentată prin magnitudinea, importanța, bogăția culturală și spirituală a 

repertoriului tradițional de iarnă și a nestematei specific românești, COLINDA. 

 

Organizator: Asociația Culturală ”Cântecul Târnavelor” 

Locație: Târgu Mureș 

Data: 04 Decembrie 2022 
 

 
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 

propriu- 

zisă, 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 

evenimentele de pe Târnava Mică,  Târnave sau Câmpia Mureşeană, la care se 

adaugă evenimente vizibile, complexe, generatoare de evoluție culturală - 

”AWAKE”, ”VIBE ”, ”SZFERA” Consiliul Județean Mureș își propune să marcheze și  
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mai pregnant prezența județul Mureș în circuitul festivalier, prin organizarea de 

evenimente de talie internațională, care pot forma cadrul proiectului de interes 

public judeţean “Turist în Mureş”, dedicat deopotrivă mureşenilor dar şi 

potenţialilor vizitatori ai judeţului din toate zonele țării, dar şi din străinătate.  

Organizarea acestor festivaluri fiind cadrul de realizare, cu resursele tehnice 

proprii ale Consiliului Judeţean Mureş, a unor materiale text, foto şi video, se vor 

constitui într-o bază de date şi o platformă on-line 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. 

 

Orice oportunitate de a crește nivelul de trai al locuitorilor județului nostru devine 

o preocupare prioritară.  

De asemenea, prin acest proiect se propune dezvoltarea unor metode, mijloace și 

mecanisme concrete de a promova zonele județului prin promovarea obiectivelor 

turistice prin actiuni culturale. Totodată încurajam înregistrarea pe suport digital 

a manifestărilor ce includ evenimente de patrimoniu cultural, cum ar fi - Festivalul 

Târgul Fetelor de la Gurghiu, Festivalul  Udatul Nevestelor de la Hodac, cu 

vizitarea  obiectivelor turistice majore  și a unităților de cazare aflate în zona Văii  

Gurghiului, și nu numai - Castelul Bornemisza,  Castelul de vânătoare  de la 

Lăpușna, Cetatea Veche a Gurghiului,  Biserica de lemn din Lapușna, Cercul 

dragostei, Băile sărate de la Jabenița, vizitarea târgurilor de  produse  

meșteșugărești și zona Târnavei Mici, etc  

 
Toate acestea reprezintă o serie de evenimente în aer liber organizate cu 

participarea artizanilor, meșteșugarilor, producătorilor de produse agricole locali 

și din microregiune cu scopul promovării turismul local, a produselor tradiţionale 

locale, a meşteşugurilor tradiţionale şi nu în ultimul rând a artei populare. Cei 

interesaţi vor avea ocazia nu numai să admire munca meşterilor artizani, ci vor 

avea prilejul de a se implica și de a participa activ la diferitele ateliere și vor 

putea trăi experiența lucrului manual, vor învăța cu ajutorul meşterilor cum se 

confecţionează diferitele obiecte artizanale.  
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Prin aceste activități dorim să atragem atenţia participanților și în mod special a 

tinerilor asupra importanţei de a conserva tradiţiile populare, de a transmite 

cunoştinţele meşterilor artizani către generaţia tânără, nu numai pentru a oferi o 

alternativă tinerilor pentru petrecerea timpului liber cu o preocupaţie creativă,  

dar și pentru a demonstra că însușirea unui meșteșug tradițional poate constitui și 

o sursă de venit alternativă în mediul rural. 

În cadrul târgurilor cu expozanții se vor putea prezenta produsele proprii 

meşteşugăreşti şi/sau de artizanat iar beneficiarii prezenţi la târg vor putea 

organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru. 

În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra 

practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare 

înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri - sfoară, nuiele, 

fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică 

tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, 

încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi 

vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, 

articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de 

prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc. Atelierele de 

lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară 

atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a materialelor folosite, cât şi în 

produsul final.   

 

B. ACTIVITĂŢI PROPRII ALE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

 

Aceste activităţi sunt iniţiate de autoritatea publică judeţeană, în considerarea 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, în vederea asigurării cadrului necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind cultura. 

În acest context, dată fiind diversitatea modalităţilor în care se poate asigura 

accesul la cultură, activităţile preconizate a fi organizate şi desfăşurate de 

Consiliul Judeţean Mureş vor beneficia de sprijinul Muzeului Judeţean Mureş, 

Bibliotecii Judeţene Mureş, Filarmonicii de Stat Târgu Mureş, Teatrului pentru 

Copii şi Tineret ”Ariel” şi Ansamblului Artistic Profesionist “Mureşul”, după caz. 

 

1.Târgul Producătorilor Locali Mureșeni  - Consiliul Județean Mureș va organiza o 

ediție 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.  

 

2. Uniți pe pământ sfânt – 1 decembrie 
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În contextul apropierii Zilei Naționale a României, 01 decembrie, se dorește 

serbarea zilei naționale. 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. 

În anul 2022, se intenționează desfășurarea mai multor acțiuni pentru fiecare 

categorie de vârstă. Printre cele mai importante momente se numără cel dedicat 

tinerilor, care sunt captivați mai mult de lumea virtuală, și pentrumcare dorim să 

prezentăm o altă față a vieții, o altă direcție de urmat punând accent și pe 

dezvoltarea personală și aducând în atenția lor elemente cu care aceștia se 

identifică – mai exact se intenționează invitarea unor personalități ale Academiei 

Române și alte personalități apreciate de către aceștia. Totodată, prin acest 

proiect intenționăm să atragem atenția publicului larg asupra diversității culturii, 

depășind un tipar al serbării obișnuite, transmițând astfel că se văd și se știu și 

alte direcții de urmat. 

Locație: Târgu Mureș/ Palatul Culturii 

Data: 1 decembrie  2022 

 

III. PLANUL DE ACŢIUNE 

Perioada de implementare a programului este iunie - decembrie 2021, aceasta 

fiind precedată de activităţile pregătitoare ale manifestărilor şi urmată de analiza 

impactului şi a rezultatelor acestuia, după cum urmează: 

 

 

Luna 

 

Perioada 

 

Activitatea 

 

MARTIE martie 

 

Aprobarea programului 

 

MARTIE– 

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, cu respectarea prevederilor legale. 

 

 

 

 

 

 


