Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. 34/24.03.2022

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate,
desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2022

A. ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU
INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII

86. Olimpiada Națională de Religie Romano-catolică de Limbă Maghiară,
clasele V-XII
În perioada 20 aprilie – 22 aprilie 2022 în județul Mureș, la Târgu Mureș, se va
desfăşura Olimpiada Națională de Religie Romano-catolică de Limba Maghiară. La
această manifestare de prestigiu pentru performanță sunt așteptați să participe
156 de elevi, 25 cadre didactice însoțitoare, 22 de profesori membri ai Comisiei
centrale, dar și inspectori școlari și profesori implicați în organizarea și
desfășurarea în cele mai bune condiții a competiției școlare.
În data de 20 aprilie 2022 în cadrul Palatului Culturii din Târgu Mureș, se va
organiza Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Religie RomanoCatolică de Limba Maghiară, un eveniment dedicat elevilor participanți și
profesorilor coordonatori/însoțitori, părinților și cadrelor didactice din județul
Mureș. În cadrul acestui eveniment deosebit pentru învățământul preuniversitar
mureșean, vor fi invitați și reprezentanți ai autorităților județene și locale,
inspectori școlari și directori ai unităților de învățământ, părinți și elevi,
reprezentanți ai societății civile precum și mass-media mureșeană. Cadrul festiv va
conține și momente artistice susținute de elevii Liceului Teologic Romano-Catolic
„II. Rákóczi Ferenc” Târgu-Mureș.
Competiția amintită cuprinde mai multe activități:
- crearea și tipărirea unei broșuri care va cuprinde o informare generală cu privire
la programul activităților desfășurate, prezentarea loturilor de elevi și profesori
însoțitori participanți, oferirea de informații de promovare și mediatizare ale
județului Mureș;
- derularea efectivă a activităților specifice competițiilor școlare de rang național
proba scrisă;
- data de 22 aprilie 2022 în incinta Bisericii Romano-catolice ”Sfântul Ioan
Botezatorul” din Târgu Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș va organiza
Festivitatea de premiere a elevilor care s-au evidențiat;
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- în cadrul Programului oficial de desfășurare a Etapei naționale se vor desfășura în
baza unui grafic de organizare, vizite la anumite edificii culturale reprezentative
municipiului Târgu Mureș, cu scopul asigurării unui program diversificat și a
promovării patrimoniului cultural construit și nu numai.
Locație: Târgu Mureș
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Perioadă: 20-22.04. 2022
87. Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă
Olimpiada Națională de Limba Germană este o competiție școlară organizată pe
disciplina de studiu care are ca obiectiv general stimularea elevilor cu
performanțe școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul
științific și de comunicare în limba germană, promovând valori lingvistice,
culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și
comunicarea interpersonală.
Finalitatea acestei competiții va asigura componența LOTULUI OLIMPIC NAȚIONAL
la etapa INTERNAȚIONALĂ de la BERLIN.
Totodată, se consideră utilă promovarea în rândul elevilor, profesorilor și
părinților a obiectivelor istorice din oraș, și din județul Mureș, dublată de interesul
constructiv a consolidării relațiilor de colaborare dintre instituțiile de stat,
subliniindu-se totodată și efortului profesorilor unităților de învățământ și a
autorităților județene pentru realizarea unui act educațional eficient și pentru
performanță.
În perioada 06.04.2022 – 12.04.2022 în municipiul Târgu Mureș se va desfăşura
Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă. La această manifestare de
prestigiu pentru performanță sunt așteptați să participe 100 de elevi, 28 cadre
didactice însoțitoare și 24 de profesori membri ai Comisiei centrale, cât și
inspectori școlari și profesori implicați în organizarea și desfășurarea în cele mai
bune condiții a acestei competiții școlare.
În data de 06 aprilie 2020 în incinta Palatului Culturii din Târgu Mureș,
Inspectoratul Școlar Județean Mureș va organiza Festivitatea de deschidere a
Olimpiadei Naționale de Limba Germană, eveniment dedicat elevilor participanți și
profesorilor coordonatori/însoțitori, părinților și cadrelor didactice din județul
Mureș.
În cadrul acestui eveniment deosebit, vor fi prezentate și aici, anumite momente
artistice care vor fi pregătite de către elevii Liceului Vocațional de Artă Târgu
Mureș, copii talentați, activi ai Palatului Copiilor din Târgu Mureș și Sighișoara, dar
și de alte instituții de cultură și educație mureșene.
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Activități:
- realizarea Revistei „Olimpiada Națională de Limba germană 2022” care va
cuprinde o informare generală cu privire la programul activităților desfășurate,
prezentarea loturilor de elevi și profesori însoțitori participanți, informații de
promovare și mediatizare ale județului Mureș;
- realizarea broșurii premierii olimpicilor acestei etape naționale;
- derularea activităților specifice competițiilor școlare de rang național, probe
teoretice și probe practice, susținerea probei de baraj în vederea selectării lotului
olimpic, care va participa la Olimpiada Internațională de Limba Germană de la
Berlin.
- 12 aprilie 2022 se va organiza Festivitatea de premiere a elevilor premiați la
Olimpiada Națională de Limba Germană, în palatul Culturii din Târgu Mureș.
- în cadrul Programului oficial de desfășurare a etapei naționale va exista un
grafic de organizare a vizitării unor edificii culturale reprezentative municipiului
Târgu Mureș și județului Mureș, cu scopul asigurării unui program diversificat, dar
și în vederea promovării valorilor mureșene.
Locație: Târgu Mureș
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Perioadă: 06-12.04. 2022
88. Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, clasele V-VIII
În perioada 27 aprilie – 01 mai 2022 în județul Mureș, la Târgu Mureș, se va
desfăşura Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, clasele V-VIII. La această
manifestare de prestigiu pentru performanță sunt așteptați să participe 200 de
elevi, 45 de cadre didactice însoțitoare, 30 de profesori membri ai Comisiei
centrale, dar și inspectori școlari și profesori implicați în organizarea și
desfășurarea în cele mai bune condiții a competiției școlare.
În data de 27 aprilie 2022 în interiorul Catedralei Mici din Târgu Mureș va avea loc
Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Religie Ortodoxă, un
eveniment dedicat elevilor participanți și profesorilor coordonatori/însoțitori,
părinților și cadrelor didactice din județul Mureș. În cadrul acestui eveniment
deosebit pentru învățământul preuniversitar mureșean, vor fi invitați și
reprezentanți ai autorităților județene și locale, inspectori școlari și directori ai
unităților de învățământ, părinți și elevi, reprezentanți ai societății și mass-media.
Cadrul festiv va conține și momente artistice susținute de elevii Liceului
Vocațional de Artă din Târgu Mureș.
Competiția amintită cuprinde mai multe activități:
- crearea și tipărirea unei broțuri cu titlul ”Vestitorii bucuriei” care va cuprinde o
informare generală cu privire la programul activităților desfășurate;
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- derularea efectivă a activităților specifice competițiilor școlare de rang național
proba scrisă;
- data de 30 aprilie 2022 Catedrala ”Buna Vestire” din Târgu Mureș, alături de
Inspectoratul Școlar Județean Mureș va organiza Festivitatea de premiere a
elevilor care s-au evidențiat;
- în cadrul Programului oficial de desfășurare a Etapei naționale se vor desfășura în
baza unui grafic de organizare, vizite la anumite edificii culturale reprezentative
municipiului Târgu Mureș, cu scopul asigurării unui program diversificat și a
promovării patrimoniului cultural construit și nu numai.
Locație: Târgu Mureș
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Perioadă: 27.04-01.05.2022

89. Olimpiada Națională de Istorie, clasele V-XII
Având în vedere rezultatele deosebite ale elevilor mureșeni obținute în anii școlari
precedenți s-a stabilit ca în anul școlar 2021-2022 municipiul Târgu Mureș să
găzduiască Olimpiada Națională de Istorie 2022, în perioada 18.04.2022 –
21.04.2022. La această manifestare sunt așteptați să participe 235 de elevi din
clasele VIII-XII, 45 cadre didactice însoțitoare și 30 de profesori, membrii Comisiei
centrale de organizare.
Inspectoratul Școlar Județean Mureș întreprinde toate acțiunile necesare ce țin de
competența sa, dar pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare și în
scopul realizării unei imagini pozitive a municipiului, implicarea autorităților
locale este un element esențial.
În data de 18 aprilie 2022 în Palatul Culturii din Târgu Mureș, Inspectoratul Școlar
Județean Mureș va organiza Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de
Istorie,
eveniment
dedicat
elevilor
participanți
și
a
profesorilor
coordonatori/însoțitori, părinților și cadrelor didactice din județul Mureș.
Olimpiada Națională de Istorie include mai multe activități:
- tipărirea broșurii „Olimpiada Națională de Istorie”, care va cuprinde o informare
generală cu privire la programul activităților desfășurate, prezentarea loturilor de
elevi și profesori însoțitori participanți, date generale
de promovare și
mediatizare ale județului Mureș;
- derularea activităților specifice competițiilor școlare de rang național.
În data de 21 aprilie 2022 în Palatul Culturii din Târgu Mureș, Inspectoratul Școlar
Județean Mureș va organiza Festivitatea de premiere a elevilor premiați la
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Olimpiada Națională de Istorie, eveniment dedicat elevilor participanți și a
profesorilor coordonatori și însoțitori, părinților.
În cadrul Programului oficial de desfășurare a etapei naționale va exista un grafic
de organizare a vizitării unor edificii culturale reprezentative din municipiul Târgu
Mureș și din județul Mureș, astfel încât pentru oaspeții să putem avea o prestație
onorabilă și care să facă cinste județului Mureș.
Locație: Târgu Mureș
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Perioadă: 18-21.04. 2022
90. Proiectul ”Rotary omagiază și dăruiește”
Asociația ”Club Rotary Târgu Mureș - Maris” solicită sprijin pentru realizarea unui
proiect socio-cultural ”Rotary omagiază și dăruiește”, care reprezintă, în fapt, o
formă publică de mulțumire adusă personalului medical din Târgu Mureș, Reghin,
Târnăveni, Luduș și Sighișoara, care a fost implicat direct în tratarea virusului SARSCOV-2, prin organizarea unei reuniuni în care să fie acordate distincții omagiale –
plachete, diplome, flori. Clubul Rotary Târgu Mureș - Maris asigură toate
cheltuielile ce presupun organizarea recepției în sine de la sala Ballroom Events
Europa.
Organizator: Asociația ” Club Rotary Târgu Mureș - Maris”
Locaţie: Târgu Mureș
Perioada: 07.04. 2022
91. Conferința ”Rolul gândirii creative în formarea elevului cu potențial pentru
excelență”
Pentru data de 2 aprilie 2022, se solicită utilizarea gratuită a Sălii mici și a Sălii de
cor din Palatul Culturii Târgu Mureș în vederea desfășurarea Conferinței ”Rolul
gândirii creative în formarea elevului cu potențial pentru excelență”, de către
Centrul Județean de Excelență Mureș, instituție subordonată Inspectoratului Școlar
Județean Mureș.
Organizator: Centrul Județean de Excelență Mureș
Locaţie: Târgu Mureș
Perioada: 02.04. 2022
92. Olimpiada Națională a Sportului Școlar
Copiii și tinerii capabili de performanțe înalte beneficiază, indiferent de vârstă, de
programe educative care le respectă particularitățile de învățare și de orientare a
performanței, educația fizică și sportul rămânând în acest sens, în rândul
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disciplinelor de mare interes în generația actuală de elevi din învățământul
primar, gimnazial și liceal.
Astfel, statutul special pe care învățământul preuniversitar mureșean l-a dobândit
în spațiul educațional românesc prin performanțele deosebite obținute în mod
constant de-a lungul timpului, validează alegerea județului Mureș ca loc de
desfășurare pentru competițiile școlare la disciplina educație fizică și sport, nivel
primar, gimnazial și liceal - Olimpiada Națională a Sportului Școlar pentru 5 etape
interjudețene/regionale organizate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș.
Evenimentele sportive includ mai multe activități:
- tipărirea broșurii „ONSȘ - învățământ primar, gimnazial și liceal” - care va
cuprinde o informare generală cu privire la programul activităților desfășurate,
prezentarea loturilor de elevi și profesori însoțitori participanți, date generale de
promovare și mediatizare ale județului Mureș;
- derularea activităților specifice competițiilor școlare de rang regional și național:
8-10 aprilie Volei – fete liceu, 6-8 mai – Handbal băieți gimnaziu, Fotbal băieți
gimnaziu, Baschet băieți gimnaziu, Handbal băieți liceu pentru etapele
interjudețene/regionale;
- finalul evenimentelor care vor presupune festivități de premiere a elevilor care
s-au evidențiat, evenimente dedicate elevilor participanți și profesorilor
coordonatori/ însoțitori și părinților;
- în cadrul Programului oficial de desfășurare a Etapei naționale se vor desfășura în
baza unui grafic de organizare, vizite la anumite edificii culturale reprezentative
municipiului Târgu Mureș, cu scopul asigurării unui program diversificat și a
promovării patrimoniului cultural mureșean.

Locație: Târgu Mureș
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Perioadă: 08-10.04 – 06-08.05. 2022
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