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

Denumirea obiectivului de investiţie

Program
2022
-lei -

1

2

3=4+5
83.865.275
40.042.000
7.819.000

Centru de intervenţie în Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33 - Asistența tehnică proiectant PT
Centru de intervenţie în Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33 - Execuție lucrări+ Asistența
tehnică prin diriginți si proiectant
"Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului Judeţean
Mureş", în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr.2 - Asistența tehnică proiectant
"Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului Judeţean
Mureş", în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr.2 , Execuție lucrări+ Asistența tehnică prin diriginți
Punct de comanda județean str. Koteles nr.33- DALI
Echipamente IT
Licente software solutie backup
Echipament de backup (NAS-Network Attached Storage) al serverului de internet și de email
Stație de lucru mobilă
Multifuncționale laser color A3
UPS în Sala Serverelor a Palatului Administrativ
Aparat profesional de aer condiționat sala serverelor
Stații de lucru
Licențe software pentru echipamentele furnizate în cadrul proiectului "Implementarea unor
măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la nivelul Consiliului Județean Mureș"

51.C

5.000

5.000

51.C

3.500.000

3.500.000

51.C

2.000

2.000

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

3.161.000
100.000
100.000
11.000
49.000
30.000
20.000
18.000
50.000
38.000

3.161.000
100.000
100.000
11.000
49.000
30.000
20.000
18.000
50.000
38.000

51.C

6.000

6.000

0
TOTAL CHELTUIELI DE INVESTIŢII 2022
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care
Total cap.51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile
4
5
55.672.000
28.193.275
40.042.000
0
7.819.000
0

Categoria
de
investiţie
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Nr.
crt.
0
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2

Denumirea obiectivului de investiţie
1
Contract de servicii de expertizare tehnica, de realizarea studiului geotehnic si de elaborare
DALI pentru obtinerea autorizatiei de contruire pentru Extindere centru medical - intrare in
legalitate imobil situat in mun.Tg.Mures, str.Mihai Viteazu nr.31
Licență proiectare CAD
Laptop
Multifuncționale
Server
Total cap.67
Sistem de climatizare
Studiu de fezabilitate reamenajare zone de sigurantă
Cabine de arbitraj
Aparat radar mobil
Aparat radar fix
Motocositoare profesionala
Live tracking pentru Software Elit V3
Sistem de sonorizare + microfon
Camera Photo Finish
Imprimanta foto celule
2 bucle suplimentare pt circuit
Studiu de fezabilitate Dirt Park
Sistem retranslator radio
Domeniu schiabil în munții Gurgiului - SF
Pistă pentru bicicliști Valea Nirajului - Zona de Câmpie pe traseul căii ferate cu ecartament
îngust
SF Pistă pentru bicicliști traseul Sovata - Câmpu Cetății
Total cap.68
Ahiziție imobil Glodeni
Ahiziție imobil Mătrici
Total cap.84, din care:
Amenajare Sediu Serviciu de Întreținere Drumuri Județene(inclusiv taxe și avize)- PT
Amenajare Sediu Serviciu de Întreținere Drumuri Județene- Execuție lucrări+ Asistența tehnică
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Categoria
de
investiţie

Program
2022
-lei -

2

3=4+5

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile
4

51.C
51.C
51.C
51.C
51.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C

298.000
12.000
6.000
13.000
400.000
3.154.000
24.000
100.000
95.000
8.000
25.000
240.000
9.000
25.000
20.000
10.000
35.000
100.000
23.000
240.000

298.000
12.000
6.000
13.000
400.000
3.154.000
24.000
100.000
95.000
8.000
25.000
240.000
9.000
25.000
20.000
10.000
35.000
100.000
23.000
240.000

67.C
67.C

2.000.000
200.000
2.534.000
1.034.000
1.500.000
25.944.000
180.000
50.000

2.000.000
200.000
2.534.000
1.034.000
1.500.000
25.944.000
180.000
50.000

68.C
68.C
84
84.C
84.A

5

0

0

0
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Nr.
crt.
0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12
1
2
1
1

Denumirea obiectivului de investiţie
1
prin diriginți
Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania – cheltuieli pentru obținerea
terenului/expropieri
Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania – faza PT+asistență tehnică proiectant
Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania execuție +asistență tehnică
"Lucrări de intervenție la monumentul Aurel Vlaicu de la AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU
MUREȘ" PT +asistență tehnică proiectant
"Lucrări de intervenție la monumentul Aurel Vlaicu de la AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU
MUREȘ"- Execuție + diriginți
"Construire, reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A. Aeroport Transilvania Târgu
Mureș" - PT +asistență tehnică proiectant
"Construire, reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A. Aeroport Transilvania Târgu
Mureș" - Execuție + diriginți
Centru intermodal de transport Mureș
Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania Tg Mureș - PT+ execuție
Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania Tg Mureș - SP - execuție
Dotări Serviciu de întreținere drumuri județene, total din care:
Autoutilitară 4x4 (2021)
Miniexcavator (2021)
Remorcă
Antena GPS
Motoburghiu
Aparat de sudură cu sârmă
Investiţii conform program de drumuri
Total cap.87, din care:
Laptop
Containere de rulare tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă
Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Staţii de lucru complete (PC+monitor+UPS+imprimantă)
Serviciul Public Salvamont SALVASPEO Mureș
Snowmobil pârtie de schi
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Categoria
de
investiţie

Program
2022
-lei -

2

3=4+5

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

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile
4

80.000
130.000
3.056.000

80.000
130.000
3.056.000

76.000

76.000

427.000

427.000

61.000

61.000

50.000
1.190.000
2.000
5.000
496.000
228.000
180.000
60.000
15.000
8.000
5.000
20.141.000
591.000
6.000
585.000
20.000
20.000
190.000
120.000

50.000
1.190.000
2.000
5.000
496.000
228.000
180.000
60.000
15.000
8.000
5.000
20.141.000
591.000
6.000
585.000
20.000
20.000
190.000
120.000

5

0

0

0
0
0
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Nr.
crt.
0
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Categoria
de
investiţie

Denumirea obiectivului de investiţie
1
Laptop
Defibrilator portabil
Compresor scuba
Targă specială salvare montană UT2000 2 buc
UNITĂŢI SANITARE, din care:
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ total, din care:
Proiect tehnic reparații capitale și extindere clădire (corp C13) pentru activități medicale, in
incinta Spitalului Clinic Judetean Mures
Proiectare + execuție grupului electrogen imobil str. Gh. Marinescu, nr. 38
Proiectare și execuție lift bucătărie imobil str. Samuel Koteles, nr. 29
Amenajare curte clinica Obstetrica Ginecologie
Proiect tehnic Reparatii capitale si modernizari imobil str. Hunedoara nr.29
Aparat anestezie bloc operator - 2 buc
Fibroscop cu fibră optică
EEG mobil - 1 buc
Videolaringoscop - 2 buc
Lămpă scialitică - 4 buc
Computer tomograf ocular - 1 buc
Ecograf performant - 2 buc
Set trusa chirurgie pentru operatii deschise
Ecograf pentru examinare abdominala - 2 buc
Congelator -80°C - 2 buc
Lampă examinare mobilă - 10 buc
Dispozitiv de încălzire sânge și produse perfuzabile - 6 buc
Aparat încălzire pacient - 4 buc
Aparat răcire pacient -1 buc
Injectomate - 40 buc
Turn complet pentru nefrolitotomie percutantă
Masă de nașteri - 4 buc
Masă operații ginecologice - 1 buc
Set accesorii pentru trusele de endourologie joasă și înaltă
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2
54.C
54.C
54.C
54.C
66
66.B
66.B
66.B
66.B
66.B
66.B
66.B
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C

Program
2022
-lei -

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile

3=4+5
10.000
10.000
20.000
30.000
38.832.275
24.657.000

4
10.000
10.000
20.000
30.000
10.639.000
6.500.000

980.000
150.000
52.000
1.440.000
1.000.000
464.000
50.000
114.000
40.000
900.000
300.000
700.000
400.000
320.000
140.000
40.000
40.000
30.000
45.000
260.000
620.000
381.000
113.000
280.000

980.000
150.000
52.000
1.440.000
1.000.000
464.000

5

28.193.275
18.157.000

50.000
114.000
40.000
900.000
300.000
700.000
400.000
320.000
140.000
40.000
40.000
30.000
45.000
260.000
620.000
381.000
113.000
280.000
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Nr.
crt.
0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6

Categoria
de
investiţie

Denumirea obiectivului de investiţie
1
Server - 2 buc
Masă electrică pt. nașteri și intervenții pentru obstetrică-ginecologie
Trusă de microchirurgie
Sistem dozare hipoclorit de sodiu în vederea tratării apelor uzate menajere
Distilator pentru obtinerea apei distilate
Spirometru cu softwere - 4 buc
Elevator electric pentru pacienți obezi - 1 buc
Aspirator chirurgical - 10 buc
Pistol de biopsie - 4 buc
Electrocauter - 1 buc
Audiometru - 1 buc
Dispozitiv medical pentru masurarea indicelui glezna-brat - 4 buc
Calculatoare - 200 buc
Aparat de osteodensitometru
Hotă biosecuritate clasa II
Echipament de radiologie digital cu detector digital wireless
Aparat mobil de radiologie
Sistem PACS
Ecograf ultraperformant doppler color
Ecograf doppler color
Autoutilitară frigorifică pentru transport probe biologice
Autoutilitară transport probe biologice
Lampă UV-C bactericidă portabilă
Computer tomograf
SPITALUL MUNICIPAL TÂRNĂVENI total, din care:
Reabilitare si modernizare subsol pavilion central
Rezervor stocare apa potabila
Proiect Amplasare lift exterior Pavilion Neuro-Pshiatrie
Amplasare lift exterior Pavilion Neuro-Pshiatrie
Statie aer comprimat si pompe de vid pt aspiratie compartiment ATI( Proiectare cu executie)
Scara exterioara de incendiu ( proiectare cu executie) Pavilion central si Pavilion Neuro-Pshiatrie
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2
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C

Program
2022
-lei 3=4+5
156.000
54.000
40.000
11.000
20.000
24.000
14.000
60.000
32.000
75.000
10.000
45.000
800.000
35.000
97.000
5.373.000
1.570.000
953.000
2.410.000
470.000
333.000
231.000
276.000
2.709.000
14.175.275
2.424.000
500.000
169.000
516.000
100.000
360.000

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile
4

4.139.000
2.424.000
500.000
169.000
516.000
100.000
360.000

5
156.000
54.000
40.000
11.000
20.000
24.000
14.000
60.000
32.000
75.000
10.000
45.000
800.000
35.000
97.000
5.373.000
1.570.000
953.000
2.410.000
470.000
333.000
231.000
276.000
2.709.000
10.036.275
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Nr.
crt.
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Categoria
de
investiţie

Denumirea obiectivului de investiţie
1
Masina de uscat haine
Trusa instrumentar laparoscop
Aparat mobil de epurare externa
Sistem incalzire pacienti
Pompa de nutritie
Aparat masurare Debit cardiac miniinvaziv
Aparat masurare perfuzie cerebrala
Rafturi arhiva
Sistem UV de verificare a curateniei
Containere sterilizare
Aparatstationar de ventilațiemecanică -8 buc
Ventilator mobil /portabil - 5 buc
Statiecentrala de monitorizarefunctiivitale cu 10 monitoare
Monitoarepacienți- 8 buc
Injectomate - 10 buc
Infuzomat - 10 buc
Pat terapieintensiva - 10 buc
Brancardmobil - 2 buc
Videolaringoscop - 2 buc
Aspirator portabil secreții cu vas colector 1l - 5 buc
Defibrilator-4 buc
Electrocardiograf portabil cu 12 canale- 5 buc
Concentratoare de O2- 5 buc
Autoclav cu uscare capacitate 75-100l
Echipament automat de dezinfectie prin nebulizare-6 buc
Linie RT-PCR
Analizor de gaze sangvine - 2 buc
Combina frigorifica cu alarma pentru stocare probe -3 buc
Analizator automat de imunologieAnalizor automat (Coagulometru automat si aparat biochimie)
Microscop optic

2
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C
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Program
2022
-lei 3=4+5
25.000
45.000
100.000
10.000
10.000
15.000
20.000
75.000
3.000
100.000
1.356.600
690.200
345.219
254.184
91.630
86.870
394.783
33.915
117.044
99.960
216.818
108.885
40.163
194.565
505.512
566.440
211.820
67.830
517.650
235.620
65.450

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile
4
25.000
45.000

5

100.000
10.000
10.000
15.000
20.000
75.000
3.000
100.000
1.356.600
690.200
345.219
254.184
91.630
86.870
394.783
33.915
117.044
99.960
216.818
108.885
40.163
194.565
505.512
566.440
211.820
67.830
517.650
235.620
65.450
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Nr.
crt.
0
38
39
40
41
42

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

Categoria
de
investiţie

Denumirea obiectivului de investiţie
1
Lampă cu lumină ultravioletă portabilă- 5 buc
Sistem neutralizare deseuri medicale - 2 buc
Ecograf doppler portabil cu două sonde
Ecograf doppler stationar
Aparat radiologie digital fix cu grafie si scopie
UNITĂŢI DE CULTURĂ total, din care:
MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care:
Sediul Administrativ
Autoturism sediul administrativ
Instalație alimentare apă clădire
Reevaluare risc la securitate fizică
Amenajare sală ședințe, secretariat, birou director
Sistem NAS pentru arhivarea documentelor
Secția Etnografie
Reabilitare învelitoare acoperiș, șarpantă aripa nordică
Centrul de Cercetare al Limesului Roman
Realizare S.F. pentru dezvoltarea parcului arheologic de la Călugăreni
Reamenajare expoziții pavilioane Time Box
Administraţia Palatului Culturii
Amenajare spațiu parter Palat în continuare
Ecran led pentru subtitrare Sala Mare Palatul Culturii
Renovare toaletă etaj II. Filarmonică
Sistem wireless Palatul Culturii
Schelă metalică pentru lucrări de mentenanță palat
Secția de Artă
Achiziții obiecte muzeale
Amenajare spații expoziționale
Completare sistem de iluminat Galeria de Artă Maghiară
Secția de Arheologie
Stație totală
Secția de Științele Naturii

2
66.C
66.C
66.C
66.C
66.C

67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
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Program
2022
-lei 3=4+5
29.750
813.573
371.727
632.372
1.654.695
2.281.000
1.775.000
267.000
75.000
100.000
12.000
70.000
10.000
350.000
350.000
140.000
100.000
40.000
78.000
15.000
20.000
15.000
25.000
3.000
175.000
100.000
10.000
65.000
60.000
60.000
65.000

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile
4

2.281.000
1.775.000
267.000
75.000
100.000
12.000
70.000
10.000
350.000
350.000
140.000
100.000
40.000
78.000
15.000
20.000
15.000
25.000
3.000
175.000
100.000
10.000
65.000
60.000
60.000
65.000

5
29.750
813.573
371.727
632.372
1.654.695
0
0
0

0
0

0

0

0
0
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Nr.
crt.
0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3

1
2
1
2

Categoria
de
investiţie

Denumirea obiectivului de investiţie
1
Înlocuire ventiloconvectoare cu radiatoare (7 încăperi)
Finalizare branșament electric clădiri
Amenajare pivniță și montare rafturi
Airscribe-uri pentru prepararea fosilelor
Secția de Istorie
Umidificator
Finalizare expoziție cetate etapa III.
Sistem de proiecție și sonorizare Cetate
Achiziții obiecte muzeale
SF + P.T. reabilitare clădire Cetate, inclusiv taxe obținere avize și autorizații
Laborator conservare restaurare
Microscop cu lumină polarizată
Castel Gurghiu Rákóczi-Bornemissza
Radiere corpuri parazitare C.F.
Reabilitare acoperiș grânar clădire C7
Castel Zau de Câmpie Ugron
Refacere branșament electric
Racordare clădire castel la rețeaua de apă
Casă memorială Gheorghe Șincai
SF reabilitare Casă memorială Gheorghe Șincai
FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREŞ total, din care:
Clarinet Sib-La
Piculina
Laptop
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

2
67.C
67.C
67.C
67.C

Finalizarea lucrărilor de restaurare a picturilor murale din sala festivă a Bibliotecii Teleki-Bolyai
Calculatoare
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET ARIEL
Echipamente pentru tehnică de scenă
Calculatoare 2 buc

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

67.C
67.C

Program
2022
-lei -

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile

3=4+5
20.000
18.000
20.000
7.000
256.000
4.000
70.000
12.000
125.000
45.000
100.000
100.000
144.000
7.000
137.000
40.000
20.000
20.000
100.000
100.000
71.000
43.000
24.000
4.000
177.000

4
20.000
18.000
20.000
7.000
256.000
4.000
70.000
12.000
125.000
45.000
100.000
100.000
144.000
7.000
137.000
40.000
20.000
20.000
100.000
100.000
71.000
43.000
24.000
4.000
177.000

154.500
22.500
50.000
35.000
15.000

154500
22500
50.000
35.000
15.000

5

0

0
0

0

0
0

0

0

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
0
1
2
1
2
3
4

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Categoria
de
investiţie

Denumirea obiectivului de investiţie
1
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ȘI EDUCAȚIE ARTISTICĂ MUREȘ
Echipament profesional audio
Laptop
ANSAMBLUL ARTISTIC MUREȘUL
Copertină fațadă
Microfoane
Contrabas
Videproiector
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ total, din care:
LUCRARI IN CONTINUARE
Extindere si mansardare casa de locuit , reabilitare, amenajari interioare, construire
imprejmuire la CTF Tarnaveni, str Plevnei nr 3
LUCRARI NOI
DGASPC-APARAT PROPRIU
Sistem stingere incendiu camera servere
Reabilitare, reamenajare corp E
CABR REGHIN
Amenajare băi
Amenajare parcare
CRRN LUDUS
Modificarea instalației de alimentare cu energie electrică (racordarea generatorului pentru
alimentarea tuturor consumatorilor de La CRRN Ludus)
Inlocuire gard imprejmuitor
UM CAPUSU DE CAMPIE
Pavare curte locatia CIA asfalt
Introducere Centrala Termica CIA
CTF SANCRAI
Sistem automatizat poarti-2 buc
Proiectare, montare sistem supraveghere video
SSCD TREBELY CEUAS
Proiectare și instalare elevator pentru persoane cu handicap Branului
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2
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C
67.C

68.A

68.B
68.B
68.B
68.B

68.B
68.B
68.B
68.B
68.B
68.B
68.B

Program
2022
-lei -

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile

3=4+5
35.000
30.000
5.000
173.000
100.000
48.000
15.000
10.000
2.500.000
27.817

4
35.000
30.000
5.000
173.000
100.000
48.000
15.000
10.000
2.500.000
27.817

27.817
657.683
89.683
20.000
69.683
80.000
70.000
10.000
33.000

27.817
657.683
89.683
20.000
69.683
80.000
70.000
10.000
33.000

25.000
8.000
180.000
50.000
130.000
20.000
10.000
10.000
15.000
10.000

25.000
8.000
180.000
50.000
130.000
20.000
10.000
10.000
15.000
10.000

5
0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
0
13
14
15

16

17
18
19

20
21
22
23
24
25

26

Categoria
de
investiţie

Denumirea obiectivului de investiţie
1
Inchidere terasa perete comun vecinatate Trebely 3
CSCDN SIGHISOARA
Automatizare centrală termică
CAMIN PERSOANE VARSTNICE IDECIU DE JOS
Reabilitare instalatie incalzire si alimentare cu apa calda menajera pavilion 2
DOCUMENTATII TEHNICE
DGASPC-APARAT PROPRIU
Documentatie cadastrala pentru punerea in corespondenta a situatiei de fapt cu cea din extras
CF pentru locatiile aflate in administrarea DGASPC MURES
Documentatie cadastrala pentru modificarea in cartea funciara a schimbarii de detinatie si
evidentiere reala a compartimentari imobilelor si punerii in corespondenta a situatiei de fapt cu
cea din extras CF pentru imobile aflate in administrarea DGASPC MURES inclusiv dezmembrare
Călugăreni
CIA REGHIN
Studiu fezabilitate si Proiect tehnic cladire CIA
CIA GLODENI
Documentatii tehnico economice (expertiza, DALI, evidentiere cadastrala Autorizatii, etc)
CRRN CALUGARENI
Documentatii tehnico economice (expertiza, DALI, schimbare destinatie, evidentiere cadastrala
Autorizatii, etc)
Proiect lucrări de recompartimentare și accesibilizare
CAMIN PERSOANE VARSTNICE IDECIU DE JOS
Proiectare instalatie de incalzire si alimentare cu apa calda menajera Pavilion 1
Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea Pavilionului 1
CTF JUDEȚ
Expertiză tehnică SF+GEO Șincai
UM CEUASU DE CAMPIE
Consultanta pentru obtinerea avizului si autorizatiei ISU
DOTARI
DGASPC -Aparat propriu
Autoturisme 3 bucati
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2
68.B

Program
2022
-lei -

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile

3=4+5
5.000
40.000
40.000
200.000
200.000
1.015.000
70.000

4
5.000
40.000
40.000
200.000
200.000
1.015.000
70.000

68.C

40.000

40.000

68.C

30.000
50.000
50.000
300.000
300.000
470.000

30.000
50.000
50.000
300.000
300.000
470.000

450.000
20.000
55.000
15.000
40.000
20.000
20.000
50.000
50.000
799.500
293.000
290.000

450.000
20.000
55.000
15.000
40.000
20.000
20.000
50.000
50.000
799.500
293.000
290.000

68.B
68.B

68.C
68.C

68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C

68.C

5
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
0
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Categoria
de
investiţie

Denumirea obiectivului de investiţie
1
Licențe Windows
CSCDN SIGHISOARA
Masina de spalat industriala capacitate min 10 kg
LICENTE OFFICE 2 buc
CIA LUNCA MURESULUI
Drujba 1 buc
Sistem calculatoare cu copiator
Uscator rufe
Autoturism
CRRN LUDUS
Masina de spalat rufe profesionala de capacitate mare
CRRN BRANCOVENESTI
Masina spalat rufe ptof 30 kg. -2 buc
Injector GB centrala termica
Aragaz profesional bucatarie
Autoturism
CTF REGHIN PETELEA
Achizitionare baterie de teste psihologice
CRRN CALUGARENI
Cuptor electriic industrial pentru tigaie 1 buc
CIA REGHIN
Centrale termice
Masina spalat haine profesionala
CTF JUDET
Mobilier bucatarie CTF Santandrei
Mobilier bucatarie CTF Raciu
UM CEUASU DE CAMPIE
Centrala termica 45 kw cu montaj la casa Ceuasu nr 43
UM CĂPUȘU DE CAMPIE
Mașină de brodat îmbrăcăminte
Hotă profesională CITO

2
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
68.C
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Program
2022
-lei 3=4+5
3.000
9.500
6.500
3.000
103.500
3.500
20.000
10.000
70.000
38.000
38.000
200.000
60.000
30.000
20.000
90.000
6.000
6.000
15.000
15.000
70.000
50.000
20.000
12.000
6.000
6.000
10.000
10.000
9.500
3.500
6.000

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile
4
3.000
9.500
6.500
3.000
103.500
3.500
20.000
10.000
70.000
38.000
38000
200.000
60000
30000
20.000
90.000
6.000
6.000
15.000
15.000
70.000
50.000
20.000
12.000
6.000
6.000
10.000
10.000
9.500
3.500
6.000

5
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
0
48

Denumirea obiectivului de investiţie

Categoria
de
investiţie

1

2

CIA GLODENI
Centrale termice 1

68.C
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Program
2022
-lei 3=4+5
33.000
33.000

din care:
Venituri
Buget local
proprii/Fd
nerambursabile
4
33.000
33.000

5
0

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Lista proiectelor cu finanțare nerambursibilă
- lei -

Total cheltuieli
estimate din
bugetul Judeţului
Mureş
4

Nr.
crt.

Proiect

LIDER PROIECT

1

2

3

1

Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetăţeni
la nivelul Consiliului Judeţean Mureş

CJM

2

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în
Spitalul Clinic Judeţean Mureş

3

Parc auto pentru sporturi cu motor

CJM

53.494.425

32.000

4

Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Târgu Mureş

CJM

11.274.980

6.292.000

5

Reabilitarea Palatului Culturii

CJM
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI
ADOPŢIE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI
BĂRBAŢI

10.918.430

4.951.000

40.782.329

2.201.000

1.137.176

715.000

DGASPC IALOMIŢA

1.250.447

916.000

6

TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

7

VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!

8

VIP – PLUS „Voluntariat –Inițiative – Profesionalism pentru calitate în
serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile

9
10
11
12

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

2.536.300

2022
5
43.000

48.482.174 28.900.000

Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu
echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19
Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Mureş
Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzată din judeţul Mureş în perioada 2014-2020”

SC COMPANIA AQUASERV SA

1.040.141

18.000

SC COMPANIA AQUASERV SA

140.498

104.000

Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) –
Mica – Târnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş

CJM
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CJM

11.805.453 11.497.000

147.705.867 65.064.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.

Proiect

LIDER PROIECT

1

2

3

13

Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara
Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare),
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de
14 patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, în
scopul elaborării documentației tehnico-economice (proiectul tehnic),
necesar realizării investiției de infrastructură rutieră Reabilitare DJ 153 A
și 153, traseul Ernei – Eremitu – Sovata

Total cheltuieli
estimate din
bugetul Judeţului
Mureş
4

2022
5

CJ SIBIU

4.687.626

4.000.000

ADR CENTRU

1.845.972

1.823.000

337.101.818126.556.000

Total
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II. REPARAŢII
Nr. Simb.
crt. cap.
bug.
0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

1

60

2

60

1
2

54
54

1
2
3

65
65
65

Denumirea lucrării
2
TOTAL Reparații, din care:
CONSILIUL JUDETEAN MURES
CAPITOL 51
”Reparatii la Palatul Apollo ”-diriginte de santier
Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii la ”Palatul Apollo” -diriginte de santier
Reparaţii sediu administrativ (dren,invelitoare, reparații la arhivă,etc.) execuție+ dirigenție+asistenta proiectant
Reparaţii sediu administrativ demontare și remontare iluminat arhitectural PT+executie+diriginte de santier
Reparaţii sediu administrativ - ornamente- faza PT +taxe+avize+ execuție+ dirigenție
Reparații la imobil str. Plutelor nr.2 ”Centru de perfectionare pentru personalul din Administratia publica” dirigenție
Reparații la clădirea din Târgu Mureș str. Plutelor nr.2 - PT
Reparații la clădirea din Târgu Mureș str. Plutelor nr.2 - Execuție +dotări+dirigintie de santier
Servicii de proiectare pentru lucrarea ”Reparații si amenajari interioare imobil str.Primariei nr.2”- dirigintie de santier
Reparații corp B și D la Palatul Apollo- PT+ Execuție+ Dirigenție
Reparații la Palatul administrativ PT+ avize
Reparații în casa scării la Palatul administrativ - PT+executie+diriginte de santier
Reparații la grupul sanitar etaj 2 Palatul administrativ - Execuție
Reparații infiltrații parter Palatul administrativ - Execuție
Dotări aferente lucrării ”Reparații și amenajări interioare imobil str. Primăriei nr.2”
Reparații curente
CAPITOL 60
Servicii de proiectare și execuțiepentru lucrări de reparații curente la demisolul clădirii principale a CJM Mureș, a grupurilor
sanitare și executarea lucrărilor de reparații curente
Reparații curente
SPJ SALVAMONT total, din care:
Reparații baze salvamont și refugii
Reparații vehicule
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1
Lucrări de zugrăvit săli de clasă, igienizare bloc alimentar și grupuri sanitare
Lucrări de zugrăvit săli de clasă, igienizare bloc alimentar și grupuri sanitare-clădirea din Iernut
Reparații centrale termice
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Program
2022
- lei 3
15.181.000
6.913.000
6.193.000
2.000
1.000
2.800.000
130.000
250.000
2.000
192.000
1.930.000
2.000
400.000
150.000
50.000
2.000
2.000
180.000
100.000
720.000
700.000
20.000
90.000
40.000
50.000
95.000
45.000
20.000
20.000
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Nr. Simb.
crt. cap.
Denumirea lucrării
bug.
0
1
2
4
65
Reparații mașină transport elevi
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2
Igienizarea si zugravirea salilor de clasa, a grupurilor sanitare si a coridoarelor-Cladirea Centrului Sc.Ptr.Educ.Incluz.nr.21
65
Tg.Mures
2
65
Igienizarea si zugravirea salilor de clasa, a grupurilor sanitare si a coridoarelor-Cladirea Tarnaveni
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN
Reparații hidroizolație terasă CT școală nouă
1
65
Reparații curente și igienizări interioare la clădirea școlii
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ
1
66
Lucrări de reparații curente bloc alimentar Obstetrica ginecologie
2
66
Lucrari de reparatii punct de lucru Laborator Radiologie și Imagistică medicală punct de lucru central
3
66
Lucrări de reparații curente Neonatologie și Ginecologie
4
66
Lucrări de reparații curente laborator analize medicale - punct de lucru ginecologie
5
66
Lucrări de reparații acoperiș - Secția clinică Oftalmologie
6
66
Lucrări de reparații laborator infecțioase
7
66
Lucrări de reparații spălătorie
8
66
Lucrări de reparații curente Boli infecțioase I
9
66
Lucrări de reparații curente - Bloc operator Urologie
SPITALUL MUNICIPAL DR. GHEORGHE MARINESCU TÂRNĂVENI
1
66
Reparatii curente si igienizare Ambulator de specialitate
2
66
Reparatii curente si igienizare atelier mecanic
3
66
Reparatii curente si igienizare sectie Boli Infectioase
4
66
Reparatii curente si igienizare arhiva
UNITATI DE CULTURA
Muzeul Judeţean MUREŞ
1
67
Înlocuire învelitoare parcare sediul administrativ
2
67
Întreținere sisteme de curenți slabi, înlocuiri componente defecte
3
67
Revizii instalații de încălzire, înlocuire componente defecte
4
67
Înlocuire sistem iluminat birouri Secția Artă Palatul Culturii
5
67
Reparaţii pardoseli sticlă depozite și renovare birou Bibliotecă
6
67
Reparaţii la imobilele de la Călugăreni nr.4 şi 5
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Program
2022
- lei 3
10.000
50.000
30.000
20.000
60.000
45.000
15.000
2.250.000
250.000
300.000
250.000
100.000
200.000
400.000
350.000
200.000
200.000
1.879.000
879.000
150.000
800.000
50.000
2.344.000
300.000
25.000
150.000
38.000
5.000
50.000
32.000
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Nr. Simb.
crt. cap.
bug.
0
1
1

67

1
2

67
67

1
2
3
4

67
67
67
67

1

67

1
2
3
4
5
6
7
8

68
68
68
68
68
68
68
68

9
10

68
68

11

68

12
13

68
68

14

68

Denumirea lucrării
2
Ansamblul Artistic
Reparații auto
Biblioteca Judeţeană Mureş
Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai
Restaurare parchet în sala reprezentativă B.Teleki
Teatrul pentru copii şi tineret "Ariel"
Reparații izolații clădire administrativă
Înlocuire filtre la aparate de ventilație
Zugrăveli interioare/exterioare
Montare parchet pe suprafețe
Centrul Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș
Reparații curente
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ total, din care:
DGASPC MURES
Reparatii si zugrăveli interioare Corp A
Reparatii si igienizari subsol Corp A
Reparaţie hidroizolatie corp B
Reabilitare termica corp B
Extindere circuit slab (date+voce) corp D2
Extindere sistem alarma corp D2
Reparatii si finisaje interioare Corp D2
Reabilitare termica Corp C
SSCD Tg.Mures-Ceauşu de Câmpie
Lucrari instalatii sanitare (schimbare tevi apa si canalizare, montare rigole la dusuri si igienizare)
Extindere reţea electrică cabinet medical
SSVVFPVPAN -Centrul de Tranzit Ada si Adi
Lucrari de reparatii interioare si igienizari (Ada)
Serviciul intervenţie în regim de urgenţă, abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului -SIRU
Reparaţii şi întreţinere jgheaburi şi burlane
Drenaj, izolare, reparaţii perete exterior si interior la anexa cladire administrativ
SCATF Mures
Reparatii instalatie electrica
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Program
2022
- lei 3
30.000
30.000
1.844.000
1.754.000
90.000
70.000
30.000
10.000
20.000
10.000
100.000
100.000
1.500.000
300.000
20.000
30.000
25.000
70.000
20.000
5.000
55.000
75.000
28.000
25.000
3.000
20.000
20.000
14.000
2.000
12.000
100.000
7.000
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Nr. Simb.
crt. cap.
bug.
0
1
15
68
16
68
17
68
18
68
19
68
20
68
21
68
22
68
23
68
24
68
25
26
27
28

68
68
68
68

29
30
31
32
33
34

68
68
68
68
68
68

35
36

68
68

37
38
39

68
68
68

40
41

68
68

Denumirea lucrării
2
Reparatii exterioare
Reparatii jgheaburi si burlane
Reparatii si zugraveli interioare
Izolatie pod
Izolatie exterioara
Reparatii si zugraveli interioare
Sistem drenaj apa
Inlocuire conducta apa
Reparatii acoperis
Reparatii curente bai
CTF REGHIN, PETELEA
Reparatii acoperis birou administrativ str. Subcetate
Reparaţii curente băi str. Subcetate
Reparatii curente baie Petelea
Reparatii si igienizari interioare si exterioare Petelea
CTF Sâncraiu de Mureş-Sântana de Mureș
Reparatii gard împrejmuire CTF Sâncrai - 12 case
Reparatii instalaţia electrica CTF 1,2,3,4,5
Reparatii si igienizari curente CTF 5
Reparaţii tâmplărie PVC - geamuri+uşi termopan
Reparatii gard imprejmuitor Santana de Mures
Reparaţii porţi intrare + sistem deschidere automatizata
CSCDN SIGHISOARA
Zugraveli bloc alimentar, magazie alimente, module
Reparatii feronerie geamuri/usi termopan
CRRN LUDUS
Reparatie hidroizolatie cladire
Reparatii gard imprejmuitor
Reparatii interioare (inlocuit pardoseala pal malaminat, instalatii electrice, grupuri sanitare )
Unitate de management Capusu de Campie
Reparaţie magazie structurată
Lucrări de finisaje
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Program
2022
- lei 3
20.000
3.000
8.000
5.000
30.000
9.000
4.000
5.000
3.000
6.000
58.000
18.000
6.000
7.000
27.000
90.000
30.000
10.000
10.000
10.000
20.000
10.000
38.000
8.000
30.000
45.000
30.000
10.000
5.000
100.000
25.000
25.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr. Simb.
crt. cap.
Denumirea lucrării
bug.
0
1
2
42
68
Lucrări de accesibilizare a spaţiilor din centre
Unitate de management Capusu de Campie
43
Lucrari reparatii si igienizari baie personal + hol CIA
44
Lucrari reparatii trotuare
45
Lucrari reparatii si igienizare 2 saloane CIA- tarchetare
CIA Sighisoara
Reparatii holuri (refacut pardoseala, refacut instalatie electrica si de ventilatie, reparat pereti si tavane. Reparatii 2 bai
46
68
comune (refacut instalatie de alimentare cu apa, canalizare, recompartimentat si inlocuit obiecte sanitare, refacut placaje
cu gresie si faianta, refacut instalatie electrica , reparat pereti)
CIA Lunca Muresului
47
68
Reparatii la depozitul de lemne
48
68
Reparat trotuare (200 mp) + delimitate curte
49
68
Igienizare pavilion D (infirmerie), etaj+parter
50
68
Igienizare pavilion A si magazia de alimente
CIA Reghin
51
68
Renovare fatada cladire CIA Reghin str. Pandurilor nr 34/A
52
68
Renovari interioare CIA Reghin str. Pandurilor (Casa Iris, Casa Stejarului si Casa Orhideea)
53
68
Amenajare capela si magazie
CIA Glodeni
54
68
Finalizare izolare cladire 2
55
68
Eficientizare hidrant
56
68
Schimbat jgheaburi şi burlane clădirea 2
CRRN Brancovenesti
57
68
Reparatii exterioare , tencuieli, zugrăveli
58
68
Schimbat horn centrală termică
59
68
Schimbat horn centrală termică
60
68
Reparaţii acoperiş centrală termică
CRRN Calugareni
61
68
Reparatii curente si igienizari, canalizare
62
68
Lucrari de reparatii acoperis si igienizare
63
68
Reparatii generatoare de electricitate
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Program
2022
- lei 3
50.000
44.000
20.000
10.000
14.000
45.000
45.000
109.000
40.000
37.000
20.000
12.000
85.000
16.000
24.000
45.000
60.000
30.000
10.000
20.000
34.000
5.000
7.500
7.500
14.000
210.000
80.000
120.000
10.000
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Nr. Simb.
crt. cap.
bug.
0
1
64

68

65

68

Denumirea lucrării
2
Centrul pentru pers. Varstnice Ideciu de Jos
Reparatii si reabilitare corp bucatarie si acoperis bucatarie
CABR Reghin
Zugraveli si igienizari interioare, exterioare
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Program
2022
- lei 3
40.000
40.000
80.000
80.000
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2. PROGRAMUL
lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare
Nr.
Crt.
I+II
I.
A.
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
2
2.1
2.2
3
3.1
B.
1
1.1

Denumire lucrare
TOTAL DRUMURI (CAP.I+II.)
CHELTUIELI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE
(TOTAL A+B+C+D), din care:
Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice (1+2+3)
Gestionarea drumurilor publice (1.1+1.2+1.3+1.4)
Cadastrul drumurilor
Gestiunea traficului rutier
Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri, din care:
Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ134 Fântânele -Vețca, jud. Mureș -faza DALI
Îmbrăcăminți asfaltice bituminoase pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 12+400 – 14+380, judeţul
Mureş - faza DALI
Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ134 Fântânele -Vețca, jud. Mureș -faza PT
Reparații pe drumul județean DJ135 Tg. Mureș-Măgherani-Sărățeni km 33+870, km 40+200, km 41+020 - faza PT
Îmbrăcăminți asfaltice bituminoase pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 12+400 – 14+380, judeţul
Mureş - faza PT
Investigarea şi expertizarea reţelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatură şi revizii ale stării acestora
Asigurarea calităţii şi a controlului tehnic al calităţii la lucrări de drumuri, servicii de laborator (2.1+2.2)
Servicii de laborator
Diriginți de șantier
Studii, cercetări, experimentări (expertize poduri/podeţe, studii şi experimentări privind siguranţa circulaţiei rutiere)
etc.
Expertize poduri/podețe
Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice (1+2)
Întreţinerea curentă pe timp de vară (1.1+1.2+1.3+1.4)
Plombări
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Buget 2022
- lei 47.203.000
27.062.000
2.269.000
1.721.000
800.000
541.000
280.000
80.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
503.000
83.000
420.000
45.000
45.000
9.750.000
4.350.000
2.500.000
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Nr.
Crt.
1.2
1.3
1.4
2
C.
1
2
D.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Denumire lucrare
Întreţinere drumuri pietruite
Întreţinere comună a tuturor drumurilor (aproviz. vopsea marcaj, stilpi, table indic. Intreţinere parcări, scule, echipamente,
mobilier, combustibil, abonamente , taxe, soluţii, revizii, stocuri, etc., ITP, asigurări, tahograf, roviniete, covoare)- reparații,
întreținere drenuri, întreținere poduri, podeţe
Întreținerea drenurilor
Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor
Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice (1+2)
Covoare bituminoase
Siguranţă rutieră/ parapeţi / borne km/ indicatoare rutiere/ treceri pietoni supraînălţate, marcaje, etc.
Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice
Reparaţii curente la poduri/ podeţe/drumuri, din care:
Reparații podețe
Reparații la pod de beton armat pe DJ142 Târnăveni-Bălăușeri km 23+892, județul Mureș - PT +avize (Odrihei)
Reparații la pod de beton armat pe DJ151D Ungheni-Acățari-Tâmpa, km 24+382, județul Mureș - PT +avize (Gălești)
Reparații la pod de beton armat pe DJ151B Ugheni-Căpîlna-Bahnea-lim. Jud Sibiu km 13+013, județul Mureș - PT +avize
(Suplac)
Recalibrare șanțuri în localitatea Daneș - faza PT
Recalibrare șanțuri în localitatea Sâncraiu de Mureș - faza PT
Recalibrare șanțuri în localitatea Glodeni - faza PT
Recalibrare șanțuri în localitatea Aluniș - faza PT
Amenajare șanț și acostament în localitatea Gănești - faza PT
Reparații carosabil și podeț pe DJ134, la km 27+100-27+150, județul Mureș - faza PT
Reparații la pod de beton armat pe DJ151D Ungheni-Acățari-Tâmpa, km 24+382, județul Mureș -(Gălești) - executie
Reparații la pod de beton armat pe DJ151B Ugheni-Căpîlna Bahnea-lim. Jud Sibiu km 13+013, județul Mureș - execuție
(Suplac)
Reparații carosabil și podeț pe DJ134, la km 27+100-27+150 , județul Mureș - execuție
Refacere drumuri județene DJ 153 - 0,03 km (Chiheru de Jos) - HGR 554/2020
Refacere drumuri județene DJ 153, DJ 153 A - 3,2 km (Eremitu) - HGR 554/2020
Refacere drumuri județene DJ 151 - 0,5 km (Valea Largă) - HGR 554/2020
Refacere poduri - 2 (Eremitu) - HGR 554/2020
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Buget 2022
- lei 600.000
1.200.000
50.000
5.400.000
6.800.000
6.000.000
800.000
8.243.000
8.243.000
400.000
47.000
72.000
5.000
60.000
30.000
3.000
2.000
65.000
75.000
612.000
2.500.000
500.000
412.000
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Nr.
Crt.
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
II.
E.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Denumire lucrare
Refacere poduri - 1 (Hodac) - HGR 554/2020
Refacere podețe pe drumul județean DJ152A, Tg. Mureș (DN15E) – Band – Iernut (DN15), km 5+570 și km 5+790 și
protejare/deviere utilități existente– faza PT
Consolidare taluz pe drumul județean DJ142D în localitatea Deleni, comuna Băgaciu, județul Mureș-faza PT
Amenajare șanț, acostament și parcare în localitatea Râciu - faza PT
Reparaţii sistem rutier pe drumul judeţean DJ 142 Târnăveni - Bălăuşeri, km 10+345-10+645, judeţul Mureş - faza PT
Reparații la pod de beton armat pe DJ151A int. DJ151- Șăulia-Band, km 0+142, județul Mureș - faza PT
Reparații la pod de beton armat pe DJ151A int. DJ151- Șăulia-Band, km 19+215, județul Mureș - faza PT
Amenajare stații de autobuz pe DN15 (extravilan) - faza PT
Refacere drum judeţean DJ 151 D – 0,6 km (sat Găleşti, comuna Găleşti) - HGR 992/2021
Reparații la pod de beton armat pe DJ142 Târnăveni-Bălăușeri km 23+892, județul Mureș - execuție (Odrihei)
Recalibrare șanțuri în localitatea Aluniș – execuție
Recalibrare șanțuri în localitatea Glodeni – execuție
Amenajare șanț și acostament în localitatea Gănești -execuție
Amenajare șanț, acostament și parcare în localitatea Râciu - execuție
Recalibrare șanțuri în localitatea Daneș - execuție
Reparaţii sistem rutier pe drumul judeţean DJ 142 Târnăveni - Bălăuşeri, km 10+345-10+645, judeţul Mureş - execuție
Consolidare taluz pe drumul județean DJ142D în localitatea Deleni, comuna Băgaciu, județul Mureș- execuție
CHELTUIELI DE INVESTIŢII ŞI REPARAŢII CAPITALE - Total E, din care:
Obiective de investiţii (1+2+3+4+5+6)
Documentaţii tehnico-economice (SF/DALI+ PT + DE +CS+ Avize + Documentaţii obţinere avize pentru Certificat de
urbanism şi Autorizaţie de construire, audit rutier, verificare proiect) pt. reabilitări şi modernizări DJ
Reabilitare tronson de drum judeţean DJ 135 Tg. Mureş-Sărăţeni- lim. Jud. Harghita - DALI (intravilan și extravilan)
Modernizarea DJ 152A, DJ 151A şi DJ 151, Tg. Mureş (DN 15E)- Band - Şăulia-Sărmaşu - lim. jud. Bistriţa Năsăud, jud. Mureş Etapa I - Faza DALI
Reabilitare DJ 153C Reghin -Lăpușna - lim.jud. Harghita - SF
Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limita județ Alba-Crăiești-Adămuș-int.DN14A, de la limita cu județul Alba
până la intersecța cu DJ107 - faza PT+avize
Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș-Criș-limită județ Sibiu- faza DALI
Modernizarea unui tronson de drum județean DJ135A Viforoasa-Neaua-Miercurea Nirajului-Hodoșa - int.DJ153- faza DALI
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Buget 2022
- lei 65.000
50.000
50.000
90.000
120.000
120.000
15.000
150.000
250.000
1.050.000
850.000
100.000
100.000
300.000
100.000
50.000
20.141.000
20.141.000
2.980.000
150.000
90.000
10.000
73.000
75.000
41.000
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Nr.
Crt.
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
2
2.1
2.2

Denumire lucrare
Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ134 Fîntînele-Vețca-limita județ Harghita - faza DALI
Pod pe DJ134 la km 27+980 peste râul Eliseni, în localitatea Șoard, comuna Vânători, județul Mureș - faza SF
Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ151D Ungheni-Acățari, județul Mureș - faza DALI
Sens giratoriu Band amplasament DJ152A km 18+000, Comuna Band, judeţul Mureş - actualizare SF
Asfaltare acostamente pe DJ135 Tg. Mureș-Măgherani-Sărățeni - faza DALI
Lărgirea drumului județean DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian, km 0+000 - 9+800, judeţul Mureş - faza DALI
Lărgirea drumului judeţean DJ153F DJ107G Nandra - Bichiş, judeţul Mureş - faza DALI
Reparații tronson de drum județean pe DJ 154E Reghin-Solovăstru-Gurghiu la km 7+800 - faza DALI
Lărgire drum DJ153E DN15-Bogata - faza PT+avize
Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure-Bezid-limita județ Harghita- faza PT+avize
Reparații la pod de beton armat pe DJ 153 la Beica de Jos, km 7+155 - faza PT
Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ151D Ungheni-Acățari, județul Mureș - faza PT
Pod pe DJ134 la km 27+980 peste râul Eliseni, în localitatea Șoard, comuna Vânători, județul Mureș - faza PT
Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș-Criș-limită județ Sibiu- faza PT
Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ142A Gănești-Băgaciu-limita județ Sibiu - faza PT
Reabilitare tronson de drum judeţean DJ 135 Tg. Mureş-Sărăţeni- lim. Jud. Harghita - extravilan - faza PT
Reabilitare tronson de drum pe DJ153 Reghin-Eremitu-Sovata (tronson Reghin-Eremitu)- faza DALI
Lărgirea unui tronson de drum judeţean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabeniţa - Adrian - Gurghiu (DJ153C), Judeţul
Mureş - faza PT
Sens giratoriu Band amplasament DJ152A km 18+000, Comuna Band, judeţul Mureş - faza PT
Reabilitare tronson de drum pe DJ153 Reghin-Eremitu-Sovata (tronson Reghin-Eremitu)- faza PT
Modernizarea DJ 152A, DJ 151A şi DJ 151, Tg. Mureş (DN 15E)- Band - Şăulia-Sărmaşu - lim. jud. Bistriţa Năsăud, jud. Mureş Etapa I - Faza PT
Modernizarea unui tronson de drum județean DJ135A Viforoasa-Neaua-Miercurea Nirajului-Hodoșa - int.DJ153- faza PT
Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ134 Fîntînele-Vețca-limita județ Harghita - faza PT
Reabilitare drumuri judeţene -începute în anul 2017
Proiectare şi execuţie Reabilitare drum județean DJ107G Limită județ Alba – Ațintiș – Luduș, km 16+775-18+226
Proiectare şi execuţie Reabilitarea drumului judeţean DJ162A DN16 - Cozma – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 8+777 – 11+044,
judeţul Mureş
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Buget 2022
- lei 200.000
60.000
130.000
55.000
80.000
55.000
60.000
100.000
305.000
156.000
120.000
100.000
140.000
40.000
80.000
50.000
150.000
150.000
50.000
160.000
60.000
190.000
50.000
2.000
500
500
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Nr.
Crt.

Denumire lucrare

Buget 2022
- lei -

3
3.1
3.2
3.3

Proiectare şi execuţie Lărgire drum județean DJ151C Zau de Câmpie (DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+060-1+040
și km 6+500-7+560, județul Mureș
PROGRAM PNDL - PROIECTARE + EXECUȚIE
Reabilitare drum județean DJ151 Luduș - Sărmașu - limită județ Bistrița Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș
Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund - limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș
Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684 (12+620), județul Mureș

7.203.000
1.000
2.000
6.100.000

3.4

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

1.100.000

4

Fond de intervenţie Guvern
Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parţial distrus situat pe raza comunei Sărăţeni (HGR nr. 514/2018)
(DALI+PT+Execuție+avize+taxe)+verificator+diriginte
Refacere 1 pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)
PROIECTARE+EXECUŢIE LUCRĂRI începute în 2019
Amenajare acostamente și șanturi pe drumul județean DJ 135 Tg. Mures-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limita jud. Harghita, km
1+900-10+350 (PT+Execuție+verificator+diriginte+taxe+avize)
Modernizare drum Oarba de Mureş (PT+execuție)+verificator+diriginte+taxe+avize
Reabilitare tronson de drum judeţean DJ 135 Tg. Mureş-Sărăţeni- lim. Jud. Harghita - intravilan (proiectare cu execuție)
LUCRĂRI NOI
Reparații la pod de beton armat pe DJ 153 la Beica de Jos, km 7+155 - execuție

3.920.000

2.3

4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
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1.000

1.100.000
2.820.000
5.986.000
4.956.000
2.000
1.028.000
50.000
50.000
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3. PROGRAMUL
de informatizare a administraţiei publice locale
Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor la nivel de consiliu judeţean.
Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de performanțe precum:
 îmbunătăţirea calităţii deciziilor
 creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor
 optimizarea fluxului informaţional
 reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei
 creşterea securităţii informaţiei
 creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată publicului
 creşterea satisfacţiei muncii curente
 creşterea nivelului de calificare a personalului
În final se urmăreşte îmbunătăţirea prestigiului şi imaginii organizaţiilor administraţiei publice.
Nr.
Denumirea obiectivului de investiţie
crt.
1 Licente software solutie backup
Echipament de backup (NAS-Network Attached Storage) al serverului de internet și de
2
email
3 Stație de lucru mobilă
4 Multifuncționale laser color A3
5 UPS în Sala Serverelor a Palatului Administrativ
6 Aparat profesional de aer condiționat sala serverelor
7 Stații de lucru
Licențe software pentru echipamentele furnizate în cadrul proiectului "Implementarea
8 unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la nivelul Consiliului Județean
Mureș"
9 Licență proiectare CAD
Total
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Program 2022
- lei 11.000

Observaţii

49.000
30.000
20.000
18.000
50.000
38.000
6.000
12.000
234.000

Acțiune în continuare din 2021
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4. PROGRAMUL
colaborărilor externe
Programul de Colaborări Externe al Consiliului Județean Mureș pe anul 2022 are ca obiectiv general dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu structuri
similare din alte state, cu scopul de a crește și consolida capacitatea administrației publice județene privind accesarea fondurilor europene și bunele
practici în domeniul serviciilor publice locale, dezvoltarea infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.
Programul Colaborărilor externe pe anul 2022 cuprinde capitole de primiri de invitați și delegații străine, precum și participarea reprezentaților
Consiliului Județean Mureș la diverse manifestări internaționale: vizite oficiale pe bază de reciprocitate, conferințe, simpozioane, vizite de
documentare, ședințe ale comisiilor de specialitate ale Adunării Regiunilor Europei, etc.
Vor fi continuate și intensificate relațiile de colaborare cu partenerii externi tradiționali ai Consiliului Județean Mureș, respectiv cu: Primăria Orașului
Montigny-le-Bretonneux din Franța, Provincia Lecce din Italia, Provincia Shanxi din R.P. Chineză, județele: Györ Moson Sopron, Zala, Szabolcs Szatmar
Bereg şi Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria.
În ceea ce privește participarea la lucrările comisiilor Adunării Regiunilor Europei, organism în care Consiliul Județean Mureș are calitatea de membru,
din anul 1997, reprezentanți ai consiliului județean, vor participa la reuniunile acestui organism. Referitor la alte invitații ce sosesc pe adresa
Consiliului Județean la diferite manifestări, seminarii, dezbateri organizate în străinătate, acestea sunt analizate de conducerea executivă urmând să se
decidă asupra oportunității participării.
În elaborarea Programului Colaborărilor Externe pe anul 2022 s-a ținut seama de următoarele prevederi legale:
- Hotărârea Guvernului nr.552/1991 privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanța Guvernului nr. 16/2018 privind modificarea și completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile
administrației publice și instituțiile publice,
- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.
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I. PRIMIRI DE DELEGAŢII
Nr.
Crt.

Delegaţia

Obiective

1

Delegaţia Primăriei Montigny le Bretonneux –
Franţa

2

Delegaţia Provinciei Lecce – Italia

3

Delegaţia Provinciei Shanxi - R.P. Chineză

4

Delegaţia Judeţului Gyor-Moson-Sopron,
Ungaria

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 şi materializate
printr-un protocol de colaborare

5

Delegaţia Judeţului Szabolcs Szatmar Bereg,
Ungaria

6

Delegaţia Judeţului Zala, Ungaria

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2004 şi materializate
printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2006 şi materializate
printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2011 şi materializate
printr-un protocol de colaborare

7.
8.
TOTAL

Delegaţia Judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok,
Ungaria
Delegaţii ale unor potenţiali parteneri
internaţionali (alţii decât partenerii
tradiţionali)

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1990
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1993 şi materializate
printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 şi materializate
printr-un protocol de colaborare

Realizarea de parteneriate de colaborare bilaterală în diverse domenii de
activitate
110.000
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Buget estimat
(LEI)
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
40.000
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II. DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE
Nr.
Crt.

Destinaţia

Obiective

1

Deplasare la
Montigny le Bretonneux – Franţa

2

Deplasare la Lecce – Italia

3

Deplasare în Provincia Shanxi – R.P. Chineză

4

Deplasare la Gyor-Moson-Sopron , Ungaria

5

Deplasare la Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria

6

Deplasare la Zala , Ungaria

7

Deplasare la Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1990

Participarea la şedinţele Adunării Regiunilor
Europei
Participarea la activităţi, manifestări cu
invitaţii sosite în cursul anului 2022

8
9

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1993 şi materializate
printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 şi materializate
printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 şi materializate
printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2004 şi materializate
printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2006 şi materializate
printr-un protocol de colaborare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2011 şi materializate
printr-un protocol de colaborare
Reprezentarea Consiliului Judeţean la activităţile ARE
Reprezentarea CJM la aceste manifestări

TOTAL

340.000

III. FONDUL DE PROTOCOL LA DISPOZIŢIA PREŞEDINTELUI
Nr. Crt.

1

Buget estimat
(LEI)

Obiectivul

Asigurarea cheltuielilor de reprezentare

5.600
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Buget estimat
(LEI)

30.000
30.000
50.000
30.000
30.000
30.000
30.000
50.000
60.000
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IV. COTIZAŢII

Nr.
Crt.
1

Organizaţia
ARE (Adunarea Regiunilor Europei)
TOTAL

Obiective
Asigurarea calităţii de membru şi dreptului de vot
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Buget estimat

(LEI)
25.000
25.000
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5. PROGRAMUL
pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş
pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială
Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, sport,
activități de tineret şi asistenţă socială, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 11/11.02.2022.
A. Programe, proiecte şi acţiuni culturale
Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2022, este de 400.000 lei, din care defalcat pe următoarele domenii:
- arte vizuale: expoziții, tabere de creație cu participare națională sau internațională – 148.000;
- arte ale spectacolului: spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, datini și obiceiuri, târguri tradiționale naționale și internaționale cu
promovarea moștenirii culturale locale – 188.000 lei;
- sesiuni științifice, conferințe și seminarii cu participare națională și internațională – 16.000 lei;
- participare la expoziții, spectacole, festivaluri, sesiuni științifice, conferințe și seminarii internaționale – 16.000 lei și
- pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență 32.000 lei.
Persoane eligibile: persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în
condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală.
Baza legală:
uri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare;
urale, cu
modificările şi completările ulterioare.
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B. Culte religioase
Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2022, este de 600.000 lei, repartizate potrivit apartenenței confesionale specifică județului Mureș, astfel:
- Cultul Ortodox - 320.400 lei
- Cultul Reformat - 162.000 lei
- Cultul Romano - Catolic - 57.000 lei
- Alte culte - 60.600 lei
Persoane eligibile: unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
Baza legală:
teres general, cu
modificările şi completările ulterioare;
me de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România şi
i nr. 1470/2002 republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
C. Acţiuni sportive de utilitate publică
Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2022, este de 970.000 lei, repartizată pentru finanțarea unor proiecte sportive în cadrul următoarelor programe:
- programul „Promovarea sportului de performanță” – 750.000 lei;
- programul „Sportul pentru toți” - 220.000 lei;
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Persoane eligibile: cluburile sportive şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, care desfăşoară activităţi nonprofit în acest domeniu,
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, precum şi persoanele fizice din judeţul Mureş, care
iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică.
Baza legală:
teres general, cu
modificările şi completările ulterioare;
r sportive, cu
modificările și completările ulterioare.
D. Asistenţă socială
Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2022, este de 1.000.000 lei, repartizate pe următoarele categorii de servicii:
- Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cudizabilități, persoane aflate în situație de dependență – 360.000
lei;
- Servicii sociale de tip îngrijire și asistență acordate în centre de zi – 600.000 lei
- Servicii sociale de tip recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare acordate în centre rezidențialepentru persoane cu diferite adicții –
40.000 lei;
Persoane eligibile: asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care
desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local în acest domeniu.
Baza legală:
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare;
ţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
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E. Activităţi de tineret
Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data
anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2022, este de 150.000 lei.
Persoane eligibile: organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret, precum şi asimilate, în sensul prevederilor art.11 din Legii
nr.350/2006 – Legea tinerilor.
Baza legală:
teres general, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea tinerilor Nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare.
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6. PROGRAMUL
privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş
Dezvoltarea serviciilor turistice are un rol tot mai important în creşterea şi valorificarea potenţialului economic şi cultural al judeţului Mureş şi pentru
îmbunătăţirea ofertei Regiunii CENTRU. Conform Ordonanţei nr. 58/21.08.1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
modificată şi completată prin Ordonanța de urgență nr. 123/2008 art. 20, consiliile judeţene au următoarele atribuţii în domeniul turismului:
- contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice;
- organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică;
- urmarirea activității turistice, în aşa fel încât agenții economici cu activitate în domeniul turismului să aiba acces la resursele turistice, cu
respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora.
Nr.
crt.
0
1.

Denumire proiect
1
Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele
Naturii Tîrgu Mureş

2. Reabilitarea Palatului Culturii

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

Promovarea potențialului turistic al
3. județului Mureș prin intermediul
Asociației deTurism Visit Mureș.
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7. PROGRAMUL
de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş
Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, prin activitatea sa influenţează şi
interesează categorii largi de persoane. Pentru o informare corectă şi obiectivă a grupului ţintă, realizările trebuie diseminate cu operativitate prin
mijloace de comunicare diverse, prin presa scrisă, on-line şi audio-vizuală.
Grupul ţintă se constituie din:
- locuitori din mediul urban şi rural al Judeţului Mureş;
- autorităţi şi instituţii publice colaboratoare ale Consiliului Judeţean Mureş;
- consilieri judeţeni, funcţionari publici din judeţul Mureş;
- organizaţii neguvernamentale din judeţul Mureş;
- mediul de afaceri din judeţul Mureş;
- structuri asociative naţionale, regionale şi internaţionale din care face parte Consiliul Judeţean;
- mass-media din judeţul Mureş.
Informaţia trebuie diseminată prin mijloace de comunicare diverse, ţinând cont de preferinţele publicului. Potrivit sondajelor de opinie, printre sursele
de informare preferate de majoritatea populaţiei, regăsim: televiziunea, internetul și ziarele.
Datorită caracterului multicultural al judeţului, informaţiile privind activităţile derulate de Consiliul Judeţean sunt comunicate cetăţenilor prin
intermediul mijloacelor mass-media, atât în limba română, cât şi maghiară. Abordarea relaţiei cu mass-media va fi o abordare de tip activ în vederea
construirii, menţinerii şi protejării unei imagini instituţionale pozitive.
Scopurile acţiunilor de comunicare publică, realizate periodic, vor fi:


informarea publicului, cu privire la realizările, proiectele, inclusiv programele cu finanţare europeană, strategiile Consiliului Judeţean



difuzarea de comunicate, anunţuri, ştiri de presă



publicarea hotărârilor de interes general adoptate de Consiliul judeţean şi ale convocatoarelor Consiliului judeţean la şedinţele ordinare şi
extraordinare
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Strategia de Comunicare Publică a Consiliului Judeţean Mureş îşi propune să instaureze, în rândul unei cât mai mari părţi a publicului mureşean, un
climat de încredere în Consiliul Judeţean Mureş, în capacitatea lui de a răspunde exigenţelor.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare se reţine necesitatea şi oportunitatea achiziţionării de către autoritatea publică judeţeană a unor
servicii de comunicare publică în mass-media, o serie de acte normative reglementând obligativitatea aducerii la cunoştinţa cetăţenilor, prin
intermediul mijloacelor de comunicare mass-media, a informaţiilor de interes public. Valoarea estimată cu TVA aferentă achiziţionării de spaţii pentru
publicarea materialelor de comunicare publică privind activitatea Consiliului Judeţean Mureş, respectiv ale dispoziţiilor de convocare a şedinţelor
ordinare şi extraordinare ale consiliului judeţean, hotărârilor de interes general adoptate de consiliul judeţean, anunţurilor şi articolelor pentru
informarea publicului cu privire la programele de finanţare, proiectele finanţate din fonduri europene şi naţionale, strategiile consiliului judeţean şi
alte articole de interes public pentru asigurarea transparenţei activităţii Consiliului Judeţean Mureş este de 990.978,92 lei.
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8. PROGRAMUL
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş
Nr.
crt.
1
A.
A.1

1.1

1.2

1.3

1.4

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
3
4
TOTAL
Componenta A - PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
Îndrumarea factorilor locali în vederea dezvoltării de servicii la nivel comunitar care să ducă la prevenirea separării
copilului de părinţii naturali
Realizarea de întâlniri periodice cu persoanele cu
atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul
consiliilor locale în vederea sprijinirii, informării
şi îndrumării acestora cu privire la noutăţile din
domeniul legislativ, identificării de mijloace de
intervenţie concrete inlcusiv cu privire la rolul și
importanța serviciilor de zi de la nivel local în
prevenirea separării copiilor de părinți/creșterea
capacității părinților pentru creșterea, îngrijirea
și educarea copiilor
Realizarea de întâlniri cu factori interesaţi să
sprijine programe din domeniul asistenţei sociale
(organizaţii nonguvernamentale, reprezentanţi ai
bisericii, persoane fizice sau private etc.)
Informare, sprijin şi îndrumare a personalului de
specialitate din cadrul Consiliilor Locale pentru
accesarea de fonduri nerambursabile în vederea
dezvoltării de servicii de zi la nivel local (centre
de zi, centre de consiliere a copilului şi
părinţilor, etc.)
Coordonarea metodologică a activității de
protecție a copilului de la nivel local

Personalul de conducere din cadrul
serviciilor de protecţie a copilului
Serviciul management de caz a
copilului

Personalul de conducere din cadrul
serviciilor de protecţie a copilului

Serviciul monitorizare servicii
sociale, strategii, proiecte,
calitatea serviciilor sociale, control
intern și relații cu publicul
Serviciul management de caz a
copilului
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5
155.333.000
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120.000

120.000
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Nr.
crt.
1
A.2
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

Verificarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţile
medicale de către asistentul social responsabil
din cadrul DGASPC Mureş
Verificarea respectării obligaţiilor care revin
fiecărui factor implicat în acţiunile de respectare
a dreptului copilului la identitate şi la păstrarea
identităţii sale
Realizarea de acţiuni de consiliere a femeii
gravide sau a tinerei mame în vederea prevenirii
părăsirii copilului
Realizarea de întâlniri de lucru cu asistenţii
sociali sau persoanele cu atribuţii de asistenţă
socială din cadrul unităţilor sanitare – secţii
neonatologie sau pediatrie – cu privire la
intervenţiile specifice în situaţia copilului părăsit
sau cu risc de părăsire în unităţi sanitare.
Realizarea sau revizuirea convenţiilor de
colaborare cu autorităţile implicate în
clarificarea situaţiei copilului părăsit în unităţi
sanitare: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor, Direcţia de Sănătate Publică Mureş,
Spitale, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Mureş

Persoanele cu atribuţii în
prevenirea părăsirii copilului în
unităţi medicale
Persoanele cu atribuţii în
prevenirea părăsirii copilului în
unităţi medicale
șef serviciu Centru Maternal
MATERNA
Persoanele cu atribuţii în
prevenirea părăsirii copilului în
unităţi medicale
șef serviciu Centru Maternal
MATERNA și șef serviciu
Management de caz a copilului
Conducerea DGASPC prin Serviciul
Juridic Contencios şi Serviciul
monitorizare servicii sociale,
strategii, proiecte, calitatea
serviciilor sociale, control intern și
relații cu publicul
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Nr.
crt.
1

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
Colaborarea cu autorităţile locale, organele de
poliţie, unităţile medicale şi reprezentanţii
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a persoanelor în
vederea prevenirii părăsirii copilului şi a punerii
în legalitate în ceea ce priveşte actele de
identitate atât pentru mamă, cât şi pentru copii,
respectiv pentru sprijinirea integrării în
comunitate a mamei cu copilul în perioada post
rezidenţă
Identificarea de resurse care să contribuie la
sprijinirea mamei vulnerabile, cu risc de a-şi
abandona copilului în vederea satisfacerii
nevoilor acesteia şi a depăşirii momentului de
criză
Identificarea de furnizori de formare profesională
sau unităţi educative sau firme care să asigure
loc de muncă pentru mamele internate în Centrul
Maternal în vederea angajării şi dezvoltării
independenţei lor financiare
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul
centrului Maternal MATERNA care să permită
oferirea serviciilor de calitate mamelor care au
prezentat risc de a-şi abandona copiii
Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinere
gravide
Derularea de activități specifice pentru
prevenirea sarcinilor nedorite în rândul minorilor
la nivelul comunităților

3

4

Persoanele cu atribuţii în
prevenirea părăsirii copilului în
unităţi medicale

113.000

Şef serviciu Centru Maternal
MATERNA

Şef serviciu Centru Maternal
MATERNA

Şef serviciu în colaborare cu
Direcţia Economică

1.115.000

Conducerea DGASPC și șef serviciu
Centru Maternal MATERNA
Şef serviciu Centru Maternal
MATERNA

A.3
1.16

Buget 2022
(lei)
5

110.000
Sprijinirea şi consilierea familiilor biologice în
vederea reintegrării/ integrării copiilor în familie

Coordonatorii serviciilor sociale din
care provin copii/ tinerii
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Nr.
crt.
1

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

1.17

Asigurarea resurselor necesare pentru a creşte
capacitatea serviciilor de tip familial pentru Conducerea DGASPC și șef serviciu
monitorizarea evoluției copiilor și implementării familial copii
finalității planului individualizat de protecție

1.18

Recrutarea, informarea, selecția, evaluarea și
pregătirea de familii de plasament care să
asigure creșterea, îngrijirea și educarea copiilor
în plasament

Conducerea serviciului management
de caz a copilului și
Conducere serviciului de îngrijire de
tip familial a copilului

1.19

Dezvoltarea unei rețele de rezervă de familii de
plasament disponibile pentru a asigura preluarea
copiilor în regim de urgență

Conducerea DGASPC, conducerea
serviciului management de caz a
copilului și conducerea serviciului
de îngrijire de tip familial a
copilului

A.4

Buget 2022
(lei)
5

500.000

1.20

Facilitarea integrării sociale a copiilor care ies
din sistem prin identificare de locuri de muncă,
medierea pe piaţa muncii, monitorizarea
acestora în câmpul muncii, urmărirea modului în
care îşi administrează resursele materiale,
cuprinderea în programe care urmăresc formarea
de deprinderi, abilităţi şi câştigarea
independenţei

1.21

Înfiinţarea de locuinţe sociale în care să fie
găzduiţi tinerii în baza unor contracte de servicii Conducerea DGASPC Mureş
sociale

1.22

Dezvoltarea de servicii alternative privind
integrarea socio-profesională a tinerilor cu nevoi
Conducerea DGASPC Mureş
speciale prin crearea de centre de tranzit sau
locuinţe protejate

Coordonatorii serviciilor sociale din
care provin copii/ tinerii
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-

500.000
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Nr.
crt.
1

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

A.5

1.23

1.24
1.24

1.25

1.26

1.27

Buget 2022
(lei)
5
3.580.000

Dezvoltarea continuă a serviciilor “Telefonul
Copilului” și ”Echipa Mobilă” -asigurarea
condiţiilor de calitate în cadrul Serviciului de
intervenţie în regim de urgenţă prin dotarea
corespunzătoare a acestuia şi îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă pentru echipa mobilă, care
să-i permită deplasarea imediată pe teren în
vederea evaluării situaţiilor de urgenţă
Promovarea serviciului „Telefonul copilului”
Mutarea serviciilor “Telefonul Copilului” și
”Echipa Mobilă” și îndeplinirea standardelor
minime obligatorii
Promovarea drepturilor copilului şi a
responsabilizării părinţilor şi a comunităţii în
vederea intolerării relelor tratamente aplicate
copilului
Reorganizarea Centrului de Primire în Regim de
Urgenţă și creșterea capacității acestuia de a
asigura protecția copiilor aflați în risc/
înființarea unui centru de primire în regim de
urgență
Asigurarea condiţiilor de calitate în cadrul
Serviciului de intervenţie în regim de urgenţă
prin dotarea Centrului de Primire în Regim de
Urgenţă pentru a răspunde nevoilor copiilor
preluaţi în plasament

Şef serviciu SIRU în colaborare cu
conducerea DGASPC Mureş

Şef serviciu SIRU
Şef serviciu SIRU

Şef serviciu SIRU

Şef serviciu SIRU în colaborare cu
Direcţia Economică

Şef serviciu SIRU în colaborare cu
Direcţia Economică
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3.580.000
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Nr.
crt.
1

1.28

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

Creşterea gradului de informare a specialiştilor
din cadrul Consiliilor Locale şi alte autorităţi
locale privind rolul şi importanța serviciilor de zi
de la nivel local în prevenirea neglijării, abuzului
sau exploatării copiilor respectiv prevenirii
separării copilului de familie, consilierii familiale
și medierii relațiilor din familie

Şef serviciu SIRU

A.6
1.29

1.30

1.31

1.32

112.000
Recrutarea de familii/ persoane care doresc să
adopte şi care să vină în întâmpinarea fiecărui
copil eligibil pentru adopţie
Realizarea de campanii publicitare de informare
şi promovare a adopţiei inclusiv ziua copilului
adoptat
Asigurarea resurselor necesare pentru creşterea
capacităţii serviciilor de tip familial şi rezidenţial
de a clarifica situaţia juridică a copiilor ocrotiţi
Dezvoltarea Serviciului Adopţii şi Postadopţii în
vederea creşterii capacităţii de a realiza
evaluarea famiilor, adopţia copiilor și activitățile
postadopție ale copiilor

Compartimentul adopţii şi post
adopţii

112.000

Compartimentul adopţii şi post
adopţii în colaborare cu purtătorul
de cuvânt
Conducerea DGASPC Mureş
Biroul Resurse Umane
Conducerea DGASPC Mureş
Biroul Resurse Umane

A.7

1.33

Buget 2022
(lei)
5

11.853.000
Menţinerea serviciilor existente pentru protecţia
specială a copilului cu vârstă mai mică de 7 ani,
respectiv a reţelei de asistenţă maternală şi
dezvoltarea acesteia prin creşterea numărului de
persoane angajate ca asistent maternal, cărora
să poată fi plasaţi copiii în regim de urgenţă

Serviciul de asistenţă maternală
profesionistă
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Nr.
crt.
1

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
Implementarea unei reţele de asistenţi maternali
specializaţi pentru îngrijirea copiilor cu
handicap, în vederea asigurării unui mediu
familial şi a îmbunătăţirii şanselor acestora de
dezvoltare deplină şi armonioasă;
Extinderea reţelei de asistenţă maternală pentru
asigurarea plasamentului copilului în regim de
urgenţă
Formarea inițială și continuă a asistenților
maternali, instruiri și informări tematice pe baza
nevoilor identificate
Dezvoltarea serviciului prin creșterea capacității
de a realiza recrutarea, evaluarea, atestarea,
monitorizarea asistenților maternali și
reevaluarea evoluției și măsurii de protecție a
copiilor inclusiv activități de suport pentru
asistenții maternali
Pregătirea copiilor pentru reintegrarea în familie,
adopție sau integrarea socio-profesională

3

4

Serviciul de asistenţă maternală
profesionistă

Serviciul de asistenţă maternală
profesionistă
Serviciul de asistenţă maternală
profesionistă
Biroul Resurse Umane

Serviciul de asistenţă maternală
profesionistă

Serviciul de asistenţă maternală
profesionistă

A.8
1.39

100.000
Contractarea de servicii pentru protecţia specială
a copilului bolnav HIV/SIDA în funcție de nevoile
identificate

Conducerea DGASPC Mureş

A.9
1.40

1.41

Buget 2022
(lei)
5

100.000
14.340.000

Evaluarea anuală a copiilor cu dizabilităţi şi
sprijinirea acestora în vederea facilitării accesării
prestaţiilor sociale care le revin;
Îndrumarea şi sprijinirea părinţilor cu copii care
prezintă dizabilităţi în vederea integrării
acestora în servicii specifice de intervenţie
precoce

Serviciul de Evaluare Complexă a
Copilului
Serviciul de Evaluare Complexă a
Copilului
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Nr.
crt.
1

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
Creşterea accesului copiilor cu handicap la
serviciile de recuperare/ reabilitare şi
dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale în
vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul
propriilor familii prin asigurarea funcţionării
Echipei mobile de recuperare a copiilor cu
dizabilităţi
Evaluarea permanentă la solicitarea părinţilor sau
a reprezentantului legal a copiilor cu dizabilităţi
în vederea propunerii de încadrare în grad de
handicap
Prevenirea abandonului şi instituţionalizarea
copiilor, prin dezvoltarea de deprinderi de viaţă
independentă, recuperare-reabilitare, educaţie şi
intervenţii de specialitate, consilierea copilului şi
a familiei în cadrul Serviciilor de recuperare de zi
a copiilor cu dizabilităţi din comunitate
Creşterea şanselor de integrare socială şi ulterior
de acces pe piaţa muncii a persoanelor
diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA)
prin diagnosticarea precoce şi facilitarea
accesului la servicii şi programe de recuperare şi
asistenţă specializată
Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul
centrelor rezidenţiale pentru copii cu deficienţe
neuropsihiatrice

3

4

Reorganizarea centrelor rezidenţiale pentru copii
cu deficienţe neuropsihiatrice în funcţie de
nevoile beneficiarilor

Buget 2022
(lei)
5

Echipa mobilă de recuperare a
copiilor cu dizabilităţi

Serviciul de Evaluare Complexă a
Copilului

Echipa mobilă de recuperare a
copiilor cu dizabilităţi
Centrul de recuperare de zi
Sighișoara

Serviciul de Evaluare Complexă a
Copilului Centrul de recuperare de
zi Sighişoara

Conducerea serviciilor în colaborare
cu Direcţia Economică
Conducerea serviciilor rezidenţiale
a copiilor cu dizabilităţi în
colaborare cu conducerea DGASPC
Mureş
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Nr.
crt.
1
1.48

1.49

1.50

1.51

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
Asigurarea tranziției tinerilor cu handicap din
serviciile de protecție a copilului către serviciile
sociale pentru persoane adulte cu handicap
Inchiderea Serviciului Rezidențial din cadrul
Complexului de servicii pentru copilul cu
deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara prin
crearea de case de tip familial pentru copii cu
deficiențe neuropsihiatrice, prin crearea de case
de tip familial și construcția / reabilitarea /
modernizarea / extinderea / dotarea
infrastructurii de servicii sociale fără componentă
rezidențială, destinată copiilor cu dizabilități
Reorganizarea Serviciului de Recuperare de Zi
pentru Copilul cu Dizabilități din Comunitate din
cadrul CSCDN Sighişoara pentru a asigura
componenta de recuperare, educare şi consiliere
de specialitate în funcţie de nevoile copiilor şi
părinţilor acestora din Sighişoara şi împrejurimi
Menținerea serviciilor Centrului rezidențial de
îngrijire medico-sociale ”Speranța”existente
destinate copiilor cu dizabilități dependenți de
îngrijire

3

4

Conducerea serviciilor rezidenţiale
a copiilor cu dizabilităţi

Conducerea Complexului de servicii
pentru copilul cu deficiențe
neuropsihiatrice Sighișoara în
colaborare cu conducerea DGASPC
Mureş

5.293.000

Conducerea serviciului social în
colaborare cu conducerea DGASPC
Mureş
Conducerea serviciilor rezidenţiale
a copiilor cu dizabilităţi în
colaborare cu conducerea DGASPC
Mureş

A.10

1.52

Buget 2022
(lei)
5

100.000
16.882.000

Creşterea calităţii serviciilor din cadrul caselor
de tip familial prin completarea resurselor în
baza unor parteneriate cu OPA sau prin fonduri
nerambursabile şi cu extinderea unor servicii
specializate în funcţie de nevoile copiilor îngrijiţi

Conducerea DGASPC Mureş
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Nr.
crt.
1

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
Înfiinţarea de case de tip familial/ contractarea
de servicii rezidențiale pentru copiii cu sau fără
dizabilitate în prezent instituţionalizaţi sau
pentru copii a căror separare temporară sau
definitivă de părinţi nu poate fi prevenită şi
necesită instituirea unei măsuri de protecţie
specială
Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru copiii şi
tinerii din cadrul caselor de tip familial în
vederea integrării sociale şi profesionale a
acestora/ Pregătirea tinerilor pentru ieșirea din
sistemul de protecție a copilului
Pregătirea copiilor pentru reintegrarea în familia
biologică sau a copiilor adoptabili pentru urmarea
procedurilor de adopție
Colaborarea cu ONG/ înfiinţarea de ateliere de
ergoterapie/ terapie ocupaţională sau
contractarea de servicii de dezvoltare a
deprinderilor de viață independentă pentru copii
şi tineri cu scopul dobândirii de abilităţi practice
şi a formării de deprinderi
Dezvoltarea şi diversificarea de servicii şi
activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile,
precum şi a celor de reabilitare a copiilor
delincvenţi prin reorganizare/înființare
compartiment specializat pentru copiii care
săvârșesc fapte penale și nu răspund penal, copii
cu tulburări de comportament inclusiv
înființarea/contractarea de servicii sociale centru
rezidențial pentru copiii care săvârșesc fapte
penale și nu răspund penal

3

4

Buget 2022
(lei)
5

Conducerea serviciilor de
coordonare a caselor de tip familial
din judeţ în colaborare cu
conducerea DGASPC Mureş și
Direcţia Economică

2.579.000

Conducerea serviciilor de
coordonare a caselor de tip familial
din judeţ în colaborare cu
conducerea DGASPC Mureş

13.595.000

Conducerea serviciilor de
coordonare a caselor de tip familial
din judeţ
Conducerea serviciilor de
coordonare a caselor de tip familial
din judeţ în colaborare cu
conducerea DGASPC Mureş

Conducerea serviciilor de
coordonare a caselor de tip familial
din judeţ în colaborare cu
conducerea DGASPC Mureş
Compartimentul proiecte, Direcția
Economică
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Nr.
crt.
1

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

1.58

Dezvoltarea de servicii şi/ sau activităţi care să
asigure protecţia specială pentru copiii aflaţi
într-o situaţie de risc/ contractarea de serviici
sociale pentru copii din următoarele categorii:
consumatori de alcool/ droguri şi alte categorii
care necesită servicii de sprijin şi protecţie

Conducerea DGASPC Mureş

1.59

Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul
caselor de tip familial prin extindere/
reabilitare/ modernizare / recompartimentare
spaţii şi dotare a acestora

Conducerea serviciilor de
coordonare a caselor de tip familial
din judeţ în colaborare cu Direcţia
Economică

1.60

Reorganizarea caselor de tip familial pentru a
creşte calitatea ocrotirii copiilor şi a şanselor de
reintegrea în familie sau integrare socioprofesionale

Conducerea DGASPC Mureş

1.61

Reorganizarea serviciilor existente prin crearea
unui compartiment distinct responsabil cu
formarea profesională a personalului centrelor
rezidențiale de protecție a copilului și
supervizarea profesională a personalului

Conducerea DGASPC Mureş

1.62

Evaluarea sesizărilor privind situații de risc ale
copiilor venite din comunitate, monitorizarea
evoluției copiilor din serviciile rezidențiale ale
furnizorilor privați acreditați și/ sau
managementul de caz al copiilor

Serviciul management de caz a
copilului

A.11
1.63

Buget 2022
(lei)
5

68.000

293.000

90.000
Implementarea măsurilor specifice pentru copiii
Asistenţii sociali din cadrul
instituţionalizaţi în vederea înregistrării
serviciilor de tip rezidenţial și/sau
ulterioare a naşterii sau intrării celor cu vârsta de
familial al copilului
14 ani în posesia cărţilor de identitate
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Nr.
crt.
1
A.12

1.64

1.65

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

Identificarea permanentă a zonelor din judeţ cu
risc crescut din punct de vedere economic, şi
implicit social, în vederea cartografierii anuale a
nevoilor judeţene sociale şi a recomandării şi
sprijinirii factorilor interesaţi a se implica şi
dezvolta servicii sociale cu prioritate în aceste
spaţii geografice;
Monitorizarea permanentă a copiilor din sistemul
judeţean de protecţie şi cuprinderea acestora în
baza de date informatizată

Serviciul monitorizare
Serviciul management de caz a
copilului și serviciile ”Telefonul
copilului” și ”Echipa mobilă”

1.67

1.68

1.69

1.70

100.000

Serviciul monitorizare

A.13
1.66

Buget 2022
(lei)
5
100.000

16.555.000
Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de
protecţie a copilului, licenţierea provizorie sau
de funcţionare a acestora;
Gestionarea eficientă a resurselor financiare
necesare funcţionării sistemului judeţean de
protecţie a drepturilor copilului
Creşterea numărului serviciilor alternative în
continuare şi asigurarea funcţionării şi dezvoltării
celor existente
Identificarea de surse financiare nerambursabile
pentru dezvoltarea serviciilor sociale existente
şi/sau crearea unor noi servicii
Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale
în vederea externalizării unor servicii existente
sau a dezvoltării unor paliere de intervenţie
pentru anumite segmente din cadrul populaţiei
care necesită sprijin imediat şi/sau de durată

Şefii serviciilor sociale
Serviciul monitorizare
Conducerea DGASPC

14.354.000

Conducerea DGASPC

Compartimentul proiecte

Conducerea DGASPC
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Nr.
crt.
1
1.71
A.14
1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
3
4
Realizarea sistemului informatic pentru
Conducerea DGASPC Mureş și
eficientizarea managementului de caz a copiilor
Direcția Economică
din serviciile sociale de protecție a copilului
Dezvoltarea unui sistem de formare iniţială şi perfecţionare continuă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului pentru profesioniştii care interacţionează cu copii din sistem
Îmbunătăţirea tehnicilor de intervenţie de prim
ajutor şi de educaţie pentru sănătate și în situaţii Conducerea serviciilor sociale
de criză ( POIM)
Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare cu
beneficiarii, prin programe structurate de
Conducerea serviciilor sociale
formare
Dezvoltarea, înţelegerea şi aplicarea corectă a
procedurilor specifice serviciilor rezidenţiale și
Conducerea serviciilor sociale
familiale
Programe de formare specifice, conform nevoilor
identificate, pentru abordarea problematicii
Conducerea serviciilor sociale
copiilor cu nevoi speciale
Alocarea unei sume pentru formare profesională
continuă a specialiștilor serviciilor sociale,
Direcţia Economică
inclusiv de tip familial și rezidențial la nivel
judeţean din bugetul DGASPC Mureș
Identificarea şi accesarea continuă de fonduri
nerambursabile pentru dezvoltarea resurselor
Conducerea DGASPC Mureş
umane
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Buget 2022
(lei)
5

2.712.000
2.622.000

80.000

10.000
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Nr.
crt.
1
B.
B.1
2.1

2.2

2.3

2.4

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

Componenta B: PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI
Îmbunătăţirea continuă a serviciilor de informare, consiliere, evidenţă şi stabilire drepturi a persoanelor adulte cu
handicap
Conducerea DGASPC Mureş
Înfiinţarea unui ghişeu de informare a
Termen: 2025
persoanelor cu dizabilităţi privind drepturile de
Serviciul de evidenţă, plată
care beneficiază
prestaţii sociale
Actualizarea periodica a Registrului
de evidenta a persoanelor cu
dizabilitati din judeţul Mures prin
aplicarea
protocoalelor
de
Actualizarea si dezvoltarea programului de
Serviciul de evidenţă, plată
colaborare cu Direcţia de Evidenţă a
evidenţă şi drepturi persoane cu dizabilităţi Dprestaţii sociale
Populatiei, Casa Judeţeană de
Smart
Pensii, Casa Judeţeană de Sanatate,
DSP, BERD, ş.a –- Îmbunătățirea
programului de evidenţă, plată şi
drepturi persoane cu dizabilităţi.
Datorită prelungirii stării de
urgență/alertă, se vor mentine noile
proceduri de lucru astfel incat
Îmbunătăţirea condiţiilor de accesibilizare a
serviciile să poată fi accesate fără
serviciilor sociale în vederea asigurării drepturilor Conducerea DGASPC Mureş
deplasarea persoanei cu handicap la
persoanelor cu handicap
sediul DGASPC Mureș - actele
solicitantilor pot fi transmise si prin
poștă si prin email.
Stabilirea drepturilor și asigurarea beneficiilor și
Serviciul de evidenţă, plată şi
facilităţilor persoanelor încadrate în grad de
prestaţii sociale
handicap în conformitate cu prevederile legale
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5
72.681.000
1.424.000

100.000

1.324.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4
- Funcţionarea Biroului management
de caz adulți cu dizabilități și
persoane vârstnice

2.5

Asigurarea informării, asistenței, sprijinului și
consilierii persoanelor adulte cu dizabilități
aflate în situații de risc

2.6

Colaborarea cu instituții publice cu atribuții în
domeniu și cu organizaţiile nonguvernamentale în
vederea dezvoltării unor paliere de intervenţie
pentru anumite segmente din cadrul populaţiei
care necesită sprijin imediat şi/sau de durată.

Biroul management de caz adulți cu
dizabilități și persoane vârstnice

Conducerea DGASPC Mureș
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- Preluarea cererilor de admitere in
centre rezidentiale pentru persoane
adulte cu handicap, evaluarea lor,
verificarea in teren a cazurilor
- Identificarea de solutii pentru
admiterea in centrele rezidentiale a
persoanelor adulte cu dizabilități
aflate pe lista de asteptare
- Evaluarea/identificarea nevoilor
sociale a persoanelor aflate in
nevoie in judet şi corelarea lor cu
atributiile legale ale DGASPC Mures
şi
cu
sursele
de
finanţare
identificate
- Încheierea de convenţii/acorduri
de parteneriat cu organizaţiile
nonguvernamentale
–
conform
specificaţiilor
ghidurilor
solicitantului
în
vederea
implementării de proiecte comune.

Termen:Permanent

Buget 2022
(lei)
5

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1
B.2
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

Îmbunătăţirea continuă a sistemului judeţean de protecţie de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap
Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de
îngrijire, asistenţă, abilitare şi reabilitare a
persoanelor adulte cu handicap (licențiere,
auditare, etc.).
Gestionarea eficientă a resurselor financiare
necesare funcţionării sistemului judeţean de
protecţie a persoanelor adulte cu handicap
Identificarea de surse financiare nerambursabile
pentru dezvoltarea serviciilor sociale existente
şi/sau crearea unor noi servicii, conform
planurilor de reorganizare/ restructurare a
centrelor rezidențiale
Dezvoltarea serviciilor rezidențiale în vederea
asigurării continuității furnizării serviciilor la
trecerea de la sistemul de protecție al copilului
la servicii destinate adultului cu dizabilități,
conform nevoilor identificate

Contractarea de servicii de tip rezidențial de la
furnizori privați acreditați

Conducerea serviciilor rezidenţiale
pentru persoane adulte cu handicap

Termen:Permanent

Conducerea serviciilor rezidenţiale
pentru persoane adulte cu handicap

Termen:Permanent

Serviciul monitorizare servicii
sociale, strategii, proiecte,
calitatea serviciilor sociale, control
intern și relații cu publicul

Termen:Permanent

Conducerea DGASPC Mureș
Biroul management de caz adulți cu
dizabilități și persoane vârstnice

Termen:Permanent

- Ccontractare de servicii sociale
rezidențiale de tip îngrijire si
asistență pentru persoane adulte cu
dizabilități pentru perioada 20212023
Conducerea DGASPC Mureș
Biroul management de caz adulți cu - Monitorizarea modului de furnizare
dizabilități și persoane vârstnice
a serviciilor de ingrijire si asistență
oferite pentru un număr de 10
Serviciul investiții, achiziții publice
beneficiari de către Fundația Rhema
in
baza
Acordului
cadru
nr.53078/29.12.2020
Termen:2021 - 2030
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Buget 2022
(lei)
5
71.132.000

68.286.000

1.089.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1
2.12

2.13

2.14

B.3
2.15

2.16

2.17

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
3
4
Înființarea unui nou serviciu rezidențial destinat
Conducerea DGASPC Mureș
Termen:2025
persoanelor adulte cu dizabilități în Sighișoara
Conducerea DGASPC Mureș
Dezvoltarea și diversificarea serviciilor oferite
adulților cu dizabilități prin crearea/înființarea
Serviciul monitorizare servicii
de servicii sociale în locații pentru care DGASPC
Termen:2030
sociale, strategii, proiecte,
Mureș are drept de administrare (Abuș, Săbed,
calitatea serviciilor sociale, control
Luduș)
intern și relații cu publicul
Îmbunătățirea infrastructurii fizice în care își
desfășoară activitatea centrele rezidențiale
Conducerea serviciilor rezidenţiale
pentru persoane adulte cu dizabilități (prin
pentru persoane adulte cu handicap
Termen:Permanent
achiziție, construcție de noi imobile, reabilitare,
Conducerea DGASPC Mureș
modernizare, extindere, creșterea eficienței
energetice, etc. a imobilelor existente)
Continuarea / finalizarea procesului de reorganizare / restructurare a Centrelor Rezidenţiale pentru Adulţi cu Dizabilități
Implementarea măsurilor cuprinse în planurile de
reorganizare/ restructurare a centrelor
Conducerea serviciilor rezidenţiale
rezidențiale pentru adulți cu dizabilități din
pentru persoane adulte cu handicap
structura DGASPC Mures
- Implementarea
acțiunilor
Reorganizarea centrelor rezidențiale pentru
prevăzute pentru anul 2022 în
Conducerea serviciilor rezidenţiale
adulți cu dizabilități cu o capacitate mai mică de
Planurile de reorganizare a
pentru persoane adulte cu handicap
50 locuri din structura DGASPC Mureș
centrelor rezidențiale pentru
persoane adulte cu dizabilități
Implementarea acțiunilor prevăzute
pentru anul 2022 în Planurile de
Conducerea serviciilor rezidenţiale
Restructurarea centrelor rezidențiale pentru
restructurare
a
centrelor
pentru persoane adulte cu handicap
adulți cu dizabilități cu o capacitate mai mare
rezidențiale pentru persoane adulte
de 50 locuri din structura DGASPC Mureș
cu dizabilități.
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Buget 2022
(lei)
5

1.757.000

40.000

40.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1

2.18

2.19

2.20

B.4
2.21

2.22

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
Dezvoltarea și diversificarea serviciilor oferite
adulților cu dizabilități prin crearea/înființarea
serviciilor sociale propuse în planurile de
reorganizare/restructurare a centrelor
rezidențiale
Identificarea de surse financiare nerambursabile
pentru dezvoltarea serviciilor sociale existente
şi/sau crearea unor noi servicii, conform
planurilor de reorganizare/ restructurare a
centrelor rezidențiale
Colaborarea cu UAT-uri și organizaţii
nonguvernamentale în vederea derulării
procesului de dezinstituționalizare, respectiv de
integrare în comunitate a persoanelor adulte cu
dizabilități
Dezvoltarea de servicii alternative de îngrijire a

3

4
Implementarea acțiunilor prevăzute
pentru anul 2022 în Planurile de
restructurare a centrelor rezidențiale
pentru
persoane
adulte
cu
dizabilități.

Înfiinţarea unui Centru respiro pentru următorii
beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de către
DGASPC Mureş: copii, tineri, adulţi cu handicap

Operaționalizarea serviciului de Asistenţi
Personali Profesionişti

Conducerea DGASPC Mures
Conducerea serviciilor rezidenţiale
pentru persoane adulte cu handicap
Serviciul monitorizare servicii
sociale, strategii, proiecte,
calitatea serviciilor sociale, control
intern și relații cu publicul
Conducerea DGASPC Mures
Conducerea serviciilor rezidenţiale
pentru persoane adulte cu handicap

Termen:Permanent

Termen:Permanent

persoanelor cu handicap
Conducerea DGASPC Mureş

Serviciul de evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap
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Termen:2030
- Evaluarea şi angajarea de asistenti
personali
profesionişti
pentru
persoane cu dizabilități adulte, în
funcție de cererile depuse
Monitorizarea
evoluţiei
persoanelor cu dizabilități adulte în
cadrul
familiilor
de
asistenţi
personali profesionişti.
Termen:2025

Buget 2022
(lei)
5

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1

2.23

2.24

B.5

2.25

2.26

2.27

Acţiunea
2
Asigurarea continuităţii asistenţilor maternali
profesionişti prin Asistenţi Personali Profesionişti
pentru copii cu handicap cu vârsta apropiată de
18 ani, care ar trebui să părăsească reţeaua de
asistenţă maternală profesionistă

Responsabil
3
Conducerea DGASPC Mureş
Serviciul de Asistență Maternală
Profesionistă
Serviciul de evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap

Realizări
4

Termen:Permanent

Colaborare/sprijin metodologic al UAT-urilor si
organizaţiilor nonguvernamentale din domeniu în
Conducerea DGASPC Mures
vederea dezvoltării și furnizării de servicii sociale
Termen:Permanent
Biroul management de caz adulti cu
comunitare cu scopul prevenirii instituţionalizării
dizabilitati si persoane varstnice
și integrării în comunitate a persoanelor adulte
cu dizabilități
Asigurarea funcţionării Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap cât şi a secretariatului Comisiei
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Evaluarea beneficiarilor în ceea ce
Preluarea și procesarea cererilor depuse de
priveşte încadrarea în grad de
încadrare în grad de handicap conform criteriilor
handicap pe baza unor criterii
medico-psiho-sociale legiferate; fundamentarea Serviciul de evaluare complexă a
medico-psiho-sociale, respectândupropunerii privind încadrarea în grad de handicap persoanelor adulte cu handicap
se obiectivul principal al Strategiei
către Comisia de Evaluare a persoanelor adulte
Naţionale aceea de integrare sociocu handicap
profesională (unde este cazul) a
persoanelor cu handicap
Întocmirea programului individual
de recuperare,
readaptare şi
integrare socială şi de orientare
Întocmirea programului individual de reabilitare
Serviciul de evaluare complexă a
profesională a persoanelor incadrate
și integrare socială
persoanelor adulte cu handicap
in grad de handicap
Atestarea asistenților personali profesioniști
conform prevederilor legale și monitorizarea
activității acestora

Serviciul de evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap
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Buget 2022
(lei)
5

Termen:Permanent

85.000

85.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1
C.
C.1
3.1

3.2

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

Componenta C:
DEZVOLTAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE
RISC
Acordare servicii destinate PERSOANELOR VÂRSTNICE
Asigurarea funcționării Biroului management de
Conducerea DGASPC Mureș
Termen:Permanent
caz adulți cu dizabilități și persoane vârstnice
- Asigurarea de servicii sociale în
unitati de tip rezidential- Centrul
pentru persoane vârstnice Ideciu de
Jos
- Asigurarea calităţii
serviciilor
funcţionale , licenţierea provizorie
sau de funcţionare a acestora
-Colectare informații privind reţeaua
de servicii sociale comunitare pentru
Asigurarea informării, asistenței, sprijinului și
vârstnici, existentă în judeţul Mureş
Biroul management de caz adulți cu
consilierii persoanelor vârstnice aflate în situații
la un moment dat şi numărul de
dizabilități și persoane vârstnice
de risc
beneficiari;
- Propuneri de măsuri şi acţiuni
pentru
pentru
soluţionarea
urgenţelor sociale individuale şi
colective la nivelul judeţului Mureş;
- Colaborare cu alte instituţii,
publice ori private, cu activitate în
domeniul
asistenţei
sociale
–
asistenţă
acordată
persoanelor
vârstnice.
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Buget 2022
(lei)
5
13.330.000
3.172.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1

3.3

3.4

C.2
3.5
3.6

Acţiunea

Responsabil

2

3

Realizări

4
Activitati specifice cu persoane
vârstnice - consiliere, informare,
indrumare pe problematica grupului
Biroul management de caz adulți cu
tinta
Consiliere în accesare servicii rezidențiale și
dizabilități și persoane vârstnice
furnizarea de servicii de tip rezidențial
Continuarea colaborarii cu Serviciul
Conducerea
Căminului
pentru
persoanelor vârstnice aflate în situații de risc
de informare, consiliere și indrumare
persoane vârstnice Ideciu de Jos
a persoanelor vârstnice al
Organizatiei pentru Suport Comunitar
Alba.
Colaborare/ sprijin metodologic al UAT-urilor și
organizaţiilor nonguvernamentale din domeniu în
vederea dezvoltării și furnizării de servicii sociale Biroul management de caz adulti cu
Termen:Permanent
comunitare cu scopul prevenirii instituţionalizării dizabilitati si persoane varstnice
persoanelor vârstnice aflate în situații de
vulnerabilitate
Acordare servicii destinate VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE
Funcţionarea Serviciului de Incluziune Socială a
Conducerea DGASPC Mures
Termen:Permanent
Persoanelor Adulte
Asigurarea informării, asistenței, sprijinului și
Serviciul de Incluziune Socială a
Termen:Permanent
consilierii victimelor violenței domestice
Persoanelor Adulte
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Buget 2022
(lei)
5

3.172.000

1.116.000

80.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

3.7

Oferirea de servicii sociale integrate de tip
Serviciul de Incluziune Socială a
Locuință protejată, Grup suport și consiliere
Persoanelor Adulte
vocațională victimelor violenței domestice

3.8

Contractarea de servicii sociale de tip rezidențial
pentru victimele violenței domestice de la
furnizori privați acreditați

3.9

3.10

Colaborare
interinstituțională
în
vederea
furnizării de servicii integrate victimelor
violenței domestice
Colaborare /sprijin metodologic al UAT-urilor si
organizaţiilor nonguvernamentale din domeniu în
vederea dezvoltării si furnizării de servicii sociale
destinate prevenirii si combaterii violentei
domestice

Conducerea DGASPC Mures
Serviciul de Incluziune Socială a
Persoanelor Adulte
Serviciul investiții, achiziții publice

Asigurarea
serviciilor
de
specialitate
pentru
victimele
violenţei domestice – rezidențial de
tip Locuință protejată pentru
victimele violentei domestice in
cadrul
proiectului
"Venus
Împreună
pentru o viață în
siguranță!" – unei victime ale
violenței domestice
- Implementarea proiectului "Venus - Împreună pentru o viață în
siguranță!" – prin care s-a propus
înființarea unei Locuine Protejate
pentru 6 victime ale violenței în
familie și servicii de suport pentru
acestea
Asigurarea serviciilor de specialitate
pentru
victimele
violenţei
domestice – de tip adăpost, prin
Contractul de servicii incheiat cu
IEESR, servicii rezidenţiale de
îngrijire şi asistenţă pentru 10
victime
ale
violenţei
în
familie/lunar.

Conducerea DGASPC Mures
Serviciul de Incluziune Socială a
Persoanelor Adulte

Termen:Permanent

Conducerea DGASPC Mures
Serviciul de Incluziune Socială a
Persoanelor Adulte

Termen:Permanent
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Buget 2022
(lei)
5

715.000

321.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1
C.3

Acţiunea

Responsabil

Realizări

D.

2
3
4
Acordare servicii destinate TINERILOR CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECȚIE A COPILULUI
Asigurarea de servicii calitative în
Furnizarea de servicii calitative în cadrul
Serviciul de Incluziune Socială a cadrul Centrelor de tranzit “Ada” şi
Centrelor de tranzit “Casa Ada” şi “Casa Adi” în
“Adi” în vederea
facilitării
Persoanelor Adulte
vederea facilitării tranziţiei beneficiarilor din
tranziţiei beneficiarilor din servicii
Centru de tranzit « Casa ADA »
servicii rezidenţiale pentru copii către viaţa
rezidenţiale pentru copii, către
Centru de tranzit « Casa ADI »
independentă
viaţa independentă şi încadrarea în
muncă cu o capacitate de 10 locuri.
Acordare servicii destinate ALTOR CATEGORII DE PERSOANE ADULTE AFLATE IN SITUATII DE RISC
Asigurarea informării, asistenței, sprijinului și
Serviciul de Incluziune Socială a
consilierii persoanelor adulte aflate în situații de
Termen:Permanent
Persoanelor Adulte
risc (POIM )
Conducerea DGASPC Mureș
Biroul management de caz adulți cu
Asigurarea funcționării Compartimentului pentru
dizabilități și persoane vârstnice
Termen:Permanent
Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor
Compartimentul pentru Sprijinirea
Victimelor Infracțiunilor
Conducerea DGASPC Mureș
Înfiinţarea unui Serviciu de Intervenţie în Regim
Serviciul monitorizare servicii
de Urgenţă pentru persoane adulte aflate în
Termen:2030
sociale, strategii, proiecte,
situaţii de dificultate
calitatea serviciilor sociale, control
intern și relații cu publicul
Conducerea DGASPC Mureș
Contractarea de servicii sociale de tip
Serviciul de Incluziune Socială a
rezidențial/specializate pentru persoane cu
Termen:2021 - 2030
Persoanelor Adulte
adicții de la furnizori privați acreditați
Serviciul investiții, achiziții publice
Componenta D:
DEZVOLTAREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE

D.1

Proiectarea şi implementarea noului sistem instituţional la nivel judeţean

3.11

C.4
3.12

3.13

3.14

3.15
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Buget 2022
(lei)
5
247.000

247.000

795.000
8.795.000

1.040.000
80.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

4.1

Respectarea acordurilor de parteneriat şi
colaborare între toţi factorii decizionali şi
purtătorii de interese implicaţi – cu scopul
consolidării poziţiei grupului de planificare
strategică şi stabilirea grupului de planificare
strategică

Personalul de conducere din cadrul
DGASPC Mureş

Permanent

4.2

Implementarea strategiei de resurse umane:
angajare de personal pentru buna funcţionare a
serviciilor sociale şi iniţierea planului de
dezvoltare, perfecţionare personală

Biroul resurse umane în colaborare
cu conducerea DGASPC Mureş

Permanent

D.2

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

4.3

Revizuirea manualului practic de proceduri
interne, inclusiv prin preluarea practicilor
existente (procesul de evaluare a beneficiarilor,
managementul de caz, proceduri de
conformitate, practici de contractare a serviciilor
etc), conform standardelor şi legislaţiei în
vigoare

Personalul de conducere din cadrul
DGASPC Mureş

Permanent

4.4

Implementarea manualului de proceduri interne
pentru a eficientiza activităţile din cadrul
DGASPC Mureş

Personalul de conducere din cadrul
DGASPC Mureş

Permanent

D.3
4.5

4.6

Implementarea standardelor specifice prin: controlul calităţii serviciilor, diseminarea informaţiilor privind drepturile şi
obligaţiile beneficiarilor şi formarea continuă a personalului din cadrul unităţilor de asistenţă socială
Implementarea codului etic al lucrătorilor sociali
din cadrul unităţilor de asistenţă socială şi a
cartei drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor
Asigurarea controlului calităţii serviciilor şi
măsurarea gradului de satisfacţie a
beneficiarilor, inclusiv auditul serviciilor sociale

coordonatorii serviciilor sociale

Permanent

Personalul de conducere din cadrul
DGASPC Mureş prin persoane
desemnate în acest sens

Permanent
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Buget 2022
(lei)
5

80.000

80.000

80.000

100.000
100.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1

4.7

4.8

D.4

4.9

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
Dezvoltarea calităţii acordării de servicii sociale
prin programe destinate beneficiarilor şi
personalului din cadrul serviciilor sociale menită
să dezvolte comunicarea în cadrul grupului
interinstituţional (beneficiar – beneficiar,
personal – personal, beneficiar – personal,
personal de execuţie – personal de conducere),
programe care să dezvolte deprinderile de viaţă
independentă, orientarea profesională, educaţia
sanitară, socializarea etc

3

4

Personalul de conducere din cadrul
DGASPC Mureş
Serviciul monitorizare, servicii
sociale, strategii, calitatea
serviciilor sociale şi relaţii cu
publicul

conducerea serviciilor sociale
Acreditarea/
reacreditarea,
licenţierea/ Serviciul monitorizare, servicii
relicenţierea serviciilor sociale din structura sociale, strategii, calitatea
organizatorică
serviciilor sociale şi relaţii cu
publicul
Monitorizarea, evaluare şi informarea publică
Șefii de servicii din cadrul DGASPC
Mureş
Evaluarea capacităţii fiecărui serviciu şi progresul Serviciul monitorizare, servicii
realizat pentru atingerea obiectivelor
sociale, strategii, calitatea
serviciilor sociale şi relaţii cu
publicul

Permanent

Permanent

540.000

Permanent

4.10

Asigurarea resurselor necesare pentru
supervizarea profesională externă a specialiştilor
din cadrul serviciilor sociale furnizate de DGASPC
Mureş

Conducerea DGASPC Mureş

Permanent

4.11

Utilizarea noului sistem de management al
informaţiilor

Toate serviciile din subordinea și
structura DGASPC Mureș

Permanent
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Buget 2022
(lei)
5

90.000

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.
1

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2

3

4

4.12

Informarea publică, campanii de relaţii publice
cu obiective specifice, inclusiv realizarea de
broşuri, pliante sau alte materiale publicitare
menite să contribuie la facilitarea accesului
cetăţeanului la serviciile sociale existente în
judeţ

Purtător de cuvânt şi personalul de
conducere din cadrul DGASPC Mureş

Permanent

4.13

Îmbunătăţirea parcului auto prin dotarea cu
autovehicole pentru asigurarea accesului
specialiştilor în comunităţile din judeţ în vederea
realizării activităţilor specifice de prevenţie şi
intervenţie

Conducerea DGASPC Mureş

2030

D.5

Implementarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial

4.14

Actualizarea programului de dezvoltare
sistemului de control intern managerial

a Personalul de conducere din cadrul
DGASPC Mureş

Permanent

4.15

Implementarea standardelor de control intern
managerial

Personalul de conducere din cadrul
DGASPC Mureş

Permanent

4.16

Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea
metodologică a implementării sistemului de
control intern managerial

Personalul de conducere din cadrul
DGASPC Mureş

Permanent

D.6

4.17

D.7

450.000

85.000

Deconcentrarea serviciilor de asistenţă socială prin implicarea comunităţilor la nivel local în managementul de caz sau
transferarea şi/sau concesionarea serviciilor existente către organizaţii nonguvernamentale
Dezvoltarea parteneriatului public-privat,
contractarea de servicii sociale ca urmare a
evaluării nevoilor şi dimensionării cererii de
Conducerea DGASPC Mureş
Permanent
servicii, alcătuirea pachetelor de servicii pentru
contractare
Implementarea unui sistem energetic neconvenţional în cadrul tuturor serviciilor de tip rezidenţial din structura DGASPC
Mureş
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5
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Nr.
crt.
1
4.18

D.8

4.19

Acţiunea

Responsabil

Realizări

2
3
4
Implementarea sistemului energetic
Conducerea DGASPC Mureş
neconvenţional prin Programul Casa Verde
Conducerea serviciilor sociale
2021 - 2030
(panouri solare) la serviciile de tip rezidenţial din
Compartimentul proiecte
structura organizatorică al DGASPC Mureş
Asigurarea formării şi perfecţionării continue a resurselor umane care vin în contact direct cu beneficiarii şi a personalului
aferent asigurării funcţionalităţii serviciilor sociale
Formarea şi perfecţionarea continuă a resurselor
umane care vin în contact direct cu beneficiarii şi Biroul resurse umane în colaborare
Permanent
a personalului aferent asigurării funcţionalităţii
cu conducerea DGASPC Mureş
serviciilor sociale
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5
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9. PROGRAMUL
principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş

Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

1) REDACȚIA REVISTEI VATRA

1

Cenaclul Revistei
"Vatra"

Descoperirea şi promovarea
tinerilor autori din Tîrgu
Mureș și județul Mureș

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

5.000

0

0

ianuariedecembrie, cu o
frecvență lunară

2

Ziua Mondială a Poeziei
– Maraton de Poezie
Online (Poezia Tânără)

Contribuţia la ridicarea
standardului cultural al
judeţului prin invitarea
unor personalităţi ale
poeziei naţionale

Editarea unui număr al revistei
cuprinzând grupaje de poeme,
realizarea unui spectacol de
poezie de nivel naţional

2.000

0

0

luna martie 2022

Contribuţia la ridicarea
standardului cultural al
judeţului

Implicarea unui public cât mai
larg în acţiuni culturale

5.000

0

0

cu caracter
permanent

Sprijinirea literaturii şi
culturii române actuale

Promovarea activităţii literare şi
culturale a revistei Vatra

0

0

0

cu caracter
permanent

Susţinerea literaturii
contemporane

Implicarea unui public cât mai
larg în acţiuni culturale

3000

0

0

cu caracter
permanent

3

4

5

Program de conferinţe,
simpozioane, participări
la acţiuni culturale în
ţară
Participări la lansări de
carte în Tîrgu-Mureş şi
în alte oraşe mari din
ţară: Cluj, Braşov,
Bucureşti, Oradea
Serate culturale: Poeţi
în dialog
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Nr.
crt.

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Acțiunea

Scopul

6

Masă rotundă:
Literatura
contemporană în școală

Diseminarea dosarului
tematic consacrat
literaturii contemporane în
şcoală

Promovarea activităţii literare şi
culturale a revistei Vatra

3000

0

0

luna iulie 2022

7

Scriitorul în cetate,
masă rotundă și lectură
publică

Sprijinirea literaturii şi
culturii române actuale

Publicarea în revistă a textelor
reprezentative

2000

0

0

cu caracter
permanent

Promovarea dialogului şi a
memoriei identitare

Cunoaşterea aprofundată a
memoriei culturale

2000

0

0

luna noiembrie
2022

Susţinerea poeziei
româneşti actuale

Publicarea în revistă a poeziilor
celor mai relevante

0

0

0

cu caracter
permanent

Simpozion despre rolul
culturii in istoria
contemporană

Publicarea în revistă a
intervenţiilor relevante

20000

0

0

dec.22

Promovarea literaturii
române contemporane

Diseminarea textelkor unui număr
tematic al revistei, dedicat
sociologiei romanului românesc
contemporan

2000

0

0

iun.22

44.000

0

0

0

900

900

0

lunar ori la data
precizată

8

9
10

11

Colocviul naţional
Literatură, memorie,
identitate
Poezia 3G: versuri peste
gen, granițe, generații,
III
Simpozionul naţional
Revista Vatra. Cultură şi
istorie
Dezbatere Confluenţe în
literatura română
contemporană

TOTAL REVISTA VATRA

Perioada (luna)

2) REDACŢIA REVISTEI LÁTÓ

1

Lansarea numerelor
revistei Látó și
festivități culturale la
dată fixă: 22. ian, 11.
apr, 16. iun, 1. oct, 15.
dec.

Ridicarea standardului
cultural

Prezentarea revistei Látó la nivel
judetean cu autorii publicati in
nr. 1.
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

2

Serate literare „Látó
Irodalmi Játékok‟ -

Interviuri, dialoguri,
discutii cu autorii tineri

Prezentarea profilelor
scriitoricesti contemporane
maghiare

1.800

0

0

lunar

3

Serate literare „Látó
Irodalmi Színpad”

Prezentarea revistei Látó şi
festivităţi literare cu
invitaţi din țară și
străinătate

Atragerea de noi cititori şi
popularizarea literaturii maghiare
contemporane

2.500

600

0

lunar

Popularizarea revistei și a
literaturii contemporane
maghiare

Educaţia literară a elevilor,
inițiere în creație și redactare

2.500

0

0

lunar

Popularizarea revistei şi
interactivitatea cu cititorii

Dialoguri cu cititorii

1.000

500

0

bilunar

4

5

Întâlnire cu elevii,
studenții (creative
writing - critical
reading)
Întâlniri din librărie
(workshop)

6

Prezentări de colective
redacţionale, edituri şi
ateliere literare

Ridicarea nivelului cultural
al oraşului Tg.Mureş

Cunoaşterea cât mai aprofundată
a literaturii maghiare
contemporane

3.000

0

0

bilunar

7

Întâlnirea cu cititorii
din judeţul Mureş oraşe şi comune

Ridicarea standardului
cultural în afara orașului,
popularizarea revistei

Implicarea unui public cât mai
larg în acţiuni culturale

2.000

2.200

0

bilunar

0

0

TOTAL REDACŢIA REVISTEI LÁTÓ

13.700
4.200
3) CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
SECŢIA CENTRUL DE CONSERVARE ŞI PROMOVARE A CULTURII TRADIŢIONALE
Păstrarea tradiţiilor
Festivalul folcloric
culturale specifice
Organizarea unui festival cu
1
„MLĂDIŢE”, ediţia a XII- locuitorilor acestui judeţ şi participarea unor formaţii
8000
1000
a
revitalizarea acestor
folclorice de tineret
tradiţii
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Nr.
crt.

Acțiunea

2

Revista/Calendar anual
"TRADIŢII MUREŞENE"

3

Festivalul de cântece,
dansuri şi port popular
maghiar „TISZTA
FORRASBOL”, ediţia a
XVI-a

4

Festivalul folcloric de
obiceiuri populare
,,NESTEMATE
MUREŞENE", ediţia a
XVI-a

5

Revitalizarea artei și
creației iconografice pe
sticlă

6

Festivalul de cântece şi
dansuri populare
maghiare „A FALUBAN
MUZSIKÁLNAK”, ediţia a
XII –a

Scopul
Popularizarea cercetărilor,
a activităţilor culturale ale
instituţiei şi a
performerilor care
activează în domeniul
culturii tradiţionale
Păstrarea, revitalizarea şi
valorificarea scenică a
tradiţiei culturale ale
locuitorilor maghiari din
judeţul Mureş
Revitalizarea şi
valorificarea scenică a
obiceiurilor folclorice,
cunoaşterea şi conservarea
valorilor estetice ale
tezaurului nostru folcloric;
descoperirea de noi talente

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

Editarea şi distribuirea revistei
"Tradiţii mureşene"

5000

500

februarie decembrie

Organizarea unui spectacol cu
participarea de formaţii de
dansuri populare maghiare

10000

2000

martie

Organizarea unui spectacol cu
formaţii artistice ce prezintă
obiceiuri tradiţionale

8000

2000

aprilie

Reproducerea și
înțelegerea simbolisticii
icoanelor pe sticlă

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

5000

500

aprilie

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

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

5000

3000

iunie
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

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

Promovarea valorilor
iconografice din județul
nostru

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

15000

3000

august

8

Festival Folcloric
„JOCUL DIN BĂTRÂNI”
ediţia a XXXVII -a

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

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

35000

7000

septembrie

9

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

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

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

13500

20000

octombrie

10

Tabăra de pictură de
şevalet Sfantu
Gheorghe, ediţia a
XXXII-a

Perfecţionarea artiştilor
plastici în domeniul picturii
de şevalet

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

26500

8000

octombrie

11

Expoziție de artă și
creație
meșteșugărească
contemporană

Promovarea artei populare
contemporane și a
meșterilor populari
contemporani

Asigurarea unui cadru adecvat
promovării și revitalizării artei
meșteșugărești

1000

500

permanent

7
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

Menţinerea activităţii
teatrale neprofesioniste

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

10000

2000

martie

10000

2000

noiembrie

12

Festivalul de teatru
"SCENA", ediţia a XXVIIa, în limba română

13

Festivalul de teatru
"SZINPAD", ediţia a
XXVII-a în limba
maghiară

Menţinerea activităţii
teatrale neprofesioniste

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

14

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

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

Aducerea pe scena festivalului a
celor mai valoroase formaţii
artistice păstrătoare a datinilor şi
obiceiurilor tradiţionale de iarnă

10000

4000

decembrie

15

Atragerea instituțiilor
pentru realizarea de
proiecte noi

Asigurarea prezenţei
instituţiei la diferitele
evenimente culturale

Susţinerea reciprocă în realizarea
diferitelor acţiuni culturale,
promovarea instituţiei

1000

500

permanent

16

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

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

Sprijin material care să asigure
reprezentarea la manifestările
culturale în urma invitaţiilor
primite (artişti amatori,
interpreţi, creatori, formaţii
artistice de genuri)

10000

1000

permanent
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Nr.
crt.

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

17

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

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

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

2000

500

permanent

18

Târgul de Tradiții
Pascale -expoziție
workshop de icoane
tradiționale, recital de
muzică religioasă,
pricesne

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

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

1000

500

martie

19

Arhivarea, catalogarea
si valorificarea
patrimoniului cultural
imaterial al secției

Scopul acestei activități
este digitalizarea și
valorificarea bazei de date

Transpunerea filmărilor vechi de
pe casetele vechi cu bandă pe
suporturi digitale moderne

5000

500

permanent

Acțiunea
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

TOTAL SECŢIA CENTRUL DE CONSERVARE ŞI PROMOVARE A CULTURII TRADIŢIONALE
SECŢIA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE Târgu Mureş

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat
181.000

58.500

Perioada (luna)

0

0

1

Activități -educativ
formative sediu și secții
Educativ-formativ
externe Școala Populară
de Arte

Specializarea la clasă pe
specialități : muzică, arte
plastice, coregrafie, teatru, fotovideo

2000

30000

2

Despre Şcoala Populară
de Artă: -"Ziua Porţilor
Deschise"

Promovarea activităţii
instuţiei

Prezentarea către potenţiali
cursanţi a bazei material
didactice, structura şi programul
cursurilor

4000

100

mai

3

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

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

Amenajarea unor expoziţii de
grafică, pictură, design
vestimentar, fotografie, etc.
Organizarea în spaţii publice cu
acordul instituţiilor locale, de
spectacole, recitaluri, târguri
educaționale, etc.

4000

500

permanent

Participarea elevilor școlii la
diferite festivaluri, concursuri,
expoziţii, în funcţie de invitaţii

8000

2000

permanent

500

500

decembrie

4

Promovarea talentelor
"Prin Şcoala Populară de
Arte"

5

Concerte ale eleviilor și
formațiilor instituției
(audiții de clasă)

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

Prezentarea materiei însuşite, în
faţa clasei
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

6

Serate muzicale
artistice organizate cu
elevii diferitelor secţii,
cu publicul

7

Audiţii şi producţii pe
specialităţi la sfârşitul
anului şcolar

8

Expoziţii ale elevilor şi
absolvenţilor şcolii pictură, grafică, designvestimentar, foto,
iconografie

Formarea elevilor în scopul
Prezentarea materiei însuşite, în
organizării şi susţinerii de
expoziţii de grup
expoziţii personale

9

Spectacol şi expoziţie
de sfârşit de an

Stimularea tinerelor
talente

Ziua internaţională a
fotografiei

Conştientizarea de către
populaţie a rolului
fotografiei în viaţa de zi cu
zi,promovarea secţiei
Şcoala Populară de Arte din
cadrud CJCTEA Mureş,ca şi
mediu de educaţie
informală

10

Interacţiunea
interdisciplinară a elevilor
şcolii, cu participarea
publicului
Atingerea de către elevi a
nivelului de cunoştinţe
cerut la finalul anului
şcolar şi pregătirea lor în
vederea apariţiei în
spectacole

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

Întâlniri cu elevii diferitelor secţii

1000

500

permanent

Participarea tuturor elevilor la
microspectacole interne, pe
specialităţi, în prezenţa corpului
profesoral, a elevilor şi a
invitaţilor

1000

500

aprilie-iunie

3000

500

permanent

Participarea elevilor merituoşi ai
şcolii, în spectacole şi expoziţii de
grup

3000

2000

iunie

Promovarea şi marcarea prin
acţiuni ale Şcolii Populare de Arte
- Secţia foto-imagine a Zilei
Internaţionale a Fotografiei - 19
august

1000

300

19 august
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Nr.
crt.

11

12

Acțiunea

Festivalul "Zilele
Şcolilor de Arte" ediţia a
XV-a, an aniversar
Tabără de creaţie - Arte
plastice ediția a VIII-a

13

"Cu Şcoala Populară de
Arte" - Instituţie de
cultură europeană

14

Concurs Internațional
de Fotografie, ediția a
IV-a

15

Spectacol de Gală cu
ocazia Sărbătorilor de
Iarnă ediția a V-a

Scopul

Confirmarea importanţei
învăţământului artistic
permanent.
Dezvoltarea competenţelor
în materie de arte plastice
în mediul natural
Îmbunătăţirea accesului
cursanţilor şi a cadrelor
didactice la informaţii şi
abordări de actualitate în
contextul vieţii culturale
europene
Creșterea vizibilității
instituției, conectarea
elevilor și profesorilor la
abordări de actualitate în
contextul vieții culturale
internaționale
Educativ-formativ

Obiective
(descrierea acţiunii)

Schimb de experienţă între şcolile
de acelaşi profil din ţară şi
străinătate

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

15000

20000

mai

Organizarea unei tabere de arte
plastice care să cuprindă activităţi
specifice

15000

5000

octombrie

Stabilirea de legături între secţia
Şcoala Populară de Arte şi alte
instituţii de profil din Uniunea
Europeană

10000

0

permanent

Organizarea unui concurs deschis
tuturor segmentelor sociale
indeferent de vârstă, pasionați de
fotografie atât din țară cât și din
străinătate

2000

1000

octombrie noiembrie

Participarea elevilor merituoși ai
școlii, împreună cu profesorii de
specialitate pe scenă, într-un
spectacol ocazional al sărbătorilor
de iarnă

20000

20000

decembrie
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

16

Spectacole aniversare,
de promovare și de
caritate

Promovarea secției,
implicarea în activității
probono ale comunității
județului

Implicarea școlii cu resursele
disponibile în activități care
aniversează diverse simboluri cum
ar fi Ziua Iei, Ziua Internatională a
Persoanelor cu Dizabilități, etc.
Participarea elevilor merituoși la
diverse evenimente

17

Festival - concurs de
muzică clasică, ediția a
II-a

Confirmarea importanţei
învăţământului artistic
permanent

Schimb de experienţă între şcolile
de acelaşi profil din ţară cu profil
de muzică clasică canto și
instrumental

5000

2000

martie

18

Seara Artelor

Educativ-formativ

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

1000

2600

februarie

19

Ziua Iei

Educativ-formativ

Organizarea unui spectacol,
expoziţie tematică - promovare
patrimoniu autentic românesc

2000

2000

iunie

TOTAL SECŢIA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE Târgu Mureş
TOTAL CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
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5000

2000

permanent

102.500
283.500

91.500
150.000

0
0

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.

Acțiunea

Program 2022
Sursa de finanţare
Obiective
Scopul
(descrierea acţiunii)
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat
4) TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TÂRGU MUREŞ

Perioada (luna)

1

Repertoriu de
spectacole pentru copii
la secţia română

Formarea şi educarea
gustului pentru arta
animaţiei al copiilor

Realizarea a 2 premiere şi 2
refaceri

340.000

340.000

Permanent

2

Repertoriu de
spectacole pentru copii
la secţia maghiară

Formarea şi educarea
gustului pentru arta
animaţiei al copiilor

Realizarea a 2 premiere şi 2
refaceri

340.000

340.000

Permanent

3

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

Menţinerea legăturilor şi
spiritului de competiţie cu
specialişti păpuşari din
România

Prezentarea de spectacole pentru
copii şi tineret în cadrul unor
festivaluri de animaţie: Cluj, Alba
Iulia, Bucureşti, Ploiești,
Timișoara, Galați

12.000

0

5.000

Septembrienoiembrie

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

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

Prezentarea de spectacole pentru
copii şi tineret în cadrul unor
festivaluri de animaţie: Cluj,
Oradea

12.000

0

5.000

Octombrienoiembrie

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

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

Realizare a 2 spectacole, la
secțiile română și maghiară,
pentru copii de 0-3 ani - Ateliere
de lucru de îndrumare şi
creativitate cu elemente
componente ale spectacolului de
animaţie

10.000

duminical,
altenativ sectia
romana - sectia
maghiara

4

5
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

6

Întâlniri duminicale cu
copiii de 3-12 ani

Muzica, desenul, literatura
în creșterea copiilor

Ateliere de lucru creative cu
grupe de copii

7

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

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

8

Participare la festivaluri
în străinătate cu
spectacole ale secţiei
române

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

2.000

0

1.000

duminicile,
alternativ

Realizarea de spectacole inspirate
din literatura contemporană și
dramaturgie cu problematica
specifică categoriei de vârstă

110.000

110.000

10.000

oct.-iunie

Comunicarea cu viaţa
teatrală internaţională şi
promovarea imaginii
teatrului

Prezentarea de spectacole în
cadrul unor festivaluri din
Bulgaria, Turcia, Slovacia

30.000

0

15.000

Martie-iunie,
augustoctombrie

9

Participare la festivaluri
în străinătate cu
spectacole ale secţiei
maghiare

Comunicarea cu viaţa
teatrală internaţională şi
promovarea imaginii
teatrului

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

30.000

0

15.000

Martie-iunie,
septembrie

10

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

Implicarea concretă cu
proiecte de producții
teatrale în rețeaua teatrală
europeană

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

150.000

0

50.000

mai - octombrie

11

Microstagiune de
spectacole în circuit
festivalier

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

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

45.000

45.000

10.000

trim.II, aprilie iunie

12

Program de publicitate marketing

Studiu sociologic pe
categorii de public
consumator

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

2.300

2.300

1.000

permanent
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Nr.
crt.

13

14

15

16

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

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

Promovarea în educaţia
teatrală a mijloacelor de
animaţie proprii teatrului
contemporan

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

3.350

3.350

1.000

Mai-iunie,
noiembriedecembrie

Drama în educaţie teatru în educaţie

Realizarea unor ateliere de
lucru creative bazate pe
metode cu exerciţii
teatrale pentru
recuperarea copiilor cu
nevoi speciale, în
parteneriat cu Centrele de
incluziune socială din TgMureş ŞI Blaj, Centrul de
dramaterapie Mediaş, cu
ISJ Mureş, Alba, Sibiu şi
Universitatea de Arte

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

22.000

22.000

5.000

Ianuarie-iunie

Eu merg la teatru secţiile română şi
maghiară

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

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

11.500

0

10.000

Permanent

Teatrul pentru copii în
spaţii neconvenţionale

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

Spectacolul de animaţie generator
de emoţie pozitivă şi ludic
comunitar

2.000

2.000

1.000

Mai-decembrie
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Nr.
crt.

17

18

19

20

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Acțiunea

Scopul

Ateliere de dramaturgie
şi animaţie

Realizarea unor spectacolelectură în parteneriat cu
Universitatea de Arte TgMureş

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

12.000

12.000

10.000

Iunie-august

Spectacole, simpozioane,
ateliere de lucru şi
repetiţii.

Vizibilitate naţională şi
internaţională, evaluarea
nivelului de performanţă al
spectacolului de animaţie în
relaţia cu publicul spectator,
finanţatori, parteneri, critici,
specialişti de teatru, cuprinsă în
strategia de dezvoltare a
Teatrului Ariel

150.000

150.000

50.000

Iunie

Proiecte anuale ca şi
iniţiator la secţiile română
şi maghiară

Consolidarea reţelei informale de
colaborare şi conlucrare cu
asociaţii şi fundaţii judeţene şi
naţionale care au ca obiect de
activitate stimularea creativităţii
şi formarea personalităţii copiilor
şi tinerilor pe grupe de vârstă la
secţia română şi secţia maghiară
pe grupe de copii cu diverse nevoi
speciale, etc.

11.000

11.000

1.000

permanent

10.000

10.000

1.000

Iunie-august

1.322.150

1.074.650

201.000

Festival Internaţional
Ariel

Psihologia spectatorului

Realizarea şi prezentarea
Arta teatrală de animaţie şi
de spectacole în aer liber
Microstagiune estivală
entertainingul de vacanţă pentru
(partener Shipping City
copii
Tg.Mureş)
TOTAL TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TÂRGU MUREŞ
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Nr.
crt.

Acțiunea

Obiective
(descrierea acţiunii)

Scopul

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

5) ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL"
”Mai am un singur dor”
Spectacol dedicat Zilei
Culturii Naționale

Prezentarea unui spectacol
folcloric pentru omagierea
operei literare scrisă de
Mihai Eminescu și a Zilei
Culturii Naționale.

Spectacol prezentat la sala
Ansamblul ”Mureșul” pentru a
marca semnificația zilei de 15
ianuarie 2022.

1.000

1.000

0

ianuarie

2

Spectacol dedicat Zilei
Culturii Maghiare

Prezentarea unui spectacol
folcloric de teatru dans
dedicat Zilei Culturii
Maghiare.

Spectacol folcloric de teatru dans
prezentat pentru a marca
semnificația zilei de 22 ianuarie
2022 la Palatul Culturii din Târgu
Mureș.

1 000

1.000

0

ianuarie

3

Spectacole pentru elevi
și adulți

Cunoșterea folclorului
autentic prin vizionarea de
spectacole folclorice
tradiționale.

Familiarizarea elevilor cu portul
popular tradiţional, instrumente
muzicale şi jocuri populare din
diferite regiuni.

5.000

1.000

0

ianuarie-martie

4

”Hai să dăm mână cu
mână” Spectacol
aniversar 24 ianuarie
2021

Prezentarea valorilor
tradiţionale din zona
noastră.

Spectacol folcloric extraordinar
prezentat la Palatul Culturii
pentru a sărbătorii Unirea
Principatelor Române.

1.000

1.000

0

ianuarie

Inregistrări audio

Păstrarea și arhivarea
suitelor de orchestră și
dansuri prezentate de-a
lungul timpului.

Înregistrări cu orchestra
Ansamblului ”Mureșul” a celor
mai reprezentative momente din
spectacolele folclorice prezentate
de-a lungul timpului.

12.000

10.000

0

ianuariefebruarie

1

5
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

6

Realizarea unui
spectacol folcloric în
premieră intitulat ÁBEL

Cunoaşterea dansurilor şi
cântecelor populare
tradiţionale.

Conceperea unui spectacol
atractiv din punct de vedere al
tradițiilor și dansurilor autentice
maghiare cu implicarea
instrumentelor de suflat
tradiționale.

7

”Dragobetele sărută
fetele ” Realizarea unui
spectacol extraordinar
cu tineri interpreți de
folclor .

Prezentarea unui spectacol
cu tineri interpreți ce
marchează sărbătoarea
Dragobetelui.

Omagierea sărbătorii de
Dragobete, patronul iubirii,
personaj de legendă protector al
tinerilor și patron al iubirii prin
cântece și dansuri populare de
dragoste.

5.000

3.000

0

februarie

8

Spectacole folclorice cu
invitații solistelor de la
Ansamblul ”Mureșul”

Promovarea tinerilor soliști
de muzică populară din
județul Mureș

Spectacole folclorice
extraordinare în care fiecare
solist consacrat aduce pe scenă
valori din zona pe care o
reprezintă.

5.000

3.000

0

februarie

9

Spectacol cu ocazia Zilei
Culturii maghiare și a
Zilei Internaționale a
Femeii

Susținerea de spectacole
extraordinare de folclor sau de
teatru - dans la sediul instituției

5.000

5.000

0

ianuarie - martie

Prezentarea unui spectacol
folcloric cu dansuri și cântece
specifice dedicate începutului de
primăvară.

5.000

0

0

martie

10

Sărbătoarea Mărțișorului

Prezentarea valorilor
tradiţionale din zona
noastră prin susținerea de
spectacole folclorice cu
tematici diferite.
Prezentarea unui spectacol
folcloric în cinstea
Marțișorului ce reprezintă
de fapt revenirea la viață a
naturii.
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0
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Nr.
crt.

11

Acțiunea

8 martie- Ziua femeii

Scopul

Sărbătorirea Zilei
Internaționale a femeii prin
cântec și dans popular.
Prezentarea de spectacole
cu diferite teme:
folclorice, teatru-dans ,
etc. În diferite locații.
Dezvoltarea cunoștințelor
din domeniul etnografiei și
a abilităților în artele
spectacolului.
Prezentarea unui spectacol
de cântece religioase(
pricesne) ce se cântă în
postul Paștelui.

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

Spectacol folcloric extraordinar
prezentat în cinstea realizărilor
excepționale ale femeilor din
întreaga lume.

5.000

5.000

0

martie

Realizarea unui turneu în mai
multe localităţi de pe teritoriul
ţării vecine.

40.000

35.000

13.000

martie

Schimb de experiență și
perfecționarea cunoștințelor
personalului artistic.

30.000

20.000

0

martie

Spectacol de pricesne prezentat
la sala Ansamblul ”Mureșul” .

2.000

2.000

0

aprilie

12

Turneu in Ungaria

13

Workshop, cursuri de
perfecționare

14

”La tine vin ISUSE„spectacol de pricesne

15

Intâlnirea Ansamblurilor
Profesioniste Maghiare
de la Oradea

Cunoaşterea activităţii
profesionale a
ansamblurilor de dans
profesioniste maghiare din
ţară.

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

3.000

3.000

0

aprilie

16

Festivalul de folclor
FOLKFORUM ed.a III-a

Reunirea păstrătorilor de
tradiții într-un festival
folcloric dedicat
ansamblurilor tradiționale.

Prezentarea de spectacole,
expoziții și obiceiuri tradiționale
în Cetatea Târgu Mureș.

50.000

20.000

0

aprilie

17

”Mureș, Mureș, Mureș
drag” Spectacolul
premieră

Aducerea pe scenă a
obiceiurilor și tradițiilor din
zona de Câmpie a județului
Mureș

Prezentarea unui spectacol nou cu
cântece și dansuri populare din
județul Mureș.

30.000

20.000

0

mai
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

Spectacol dedicat Zilei
Internaționale a copiilor

Promovarea tradițiilor
strămoșești în rândul
tinerei generații.

Spectacol folcloric la Călugăreni.

2.000

1.000

0

iunie

Turneu Ungaria

Participare la Festivalul
International de dans din
Gyor.

Sustinerea unui spectacol în
cadrul festivalului International
de Dans organizat de catre Baletul
din Gyor.

35.000

30.000

0

iunie

Zilei Universală a Iei,
având tema "APRECIERE
și RECUNOAȘTERE".

Sărbătoarea „cămăşii cu
altiţă”, este mărturia
propriilor noastre origini și
este sărbătorită odată cu
Sânzienele- sărbătoarea
femeilor și a florilor.

Spectacol folcloric în care vor fi
prezentate diferite costume
populare din toate zonele țării.
Expoziție de cămăși tradiționale
din diferite regiuni.

5.000

2.000

0

24 iunie

Sânpetru de Vară

Prezentarea tradițiilor
populare premergătoare
anotimpului cald.

Spectacol folcloric ce marchează
miezul verii agrare și perioada
secerișului, punerea în scenă de
obiceiuri specifice acestei
perioade.

5.000

1.000

0

29 iunie

22

Spectacole de folclor
prezentate în țară

Prezentarea de spectacole
folclorice extraordinare
pentru promovarea
folclorului tradițional din
județul Mureș

Punerea în scenă a diverselor
obiceiuri și tradiții din diferite
regiuni ale zonei pe care o
reprezentăm.

1.000

1.000

0

august

23

Spectacol folcloric cu
obiceiuri de nuntă din
diferite regiuni ale țării

Păstrarea în timp a
obiceiurilor tradiționale de
nuntă din zona Făgărașului
și a Banatului.

Punerea în scenă a unei nunți
tradiționale, așa cum se făcea
acum mulți ani de către
Ansamblul Mureșul și invitații săi.

15.000

10.000

0

septembrie

18

19

20

21
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

24

Turneu Cipru -Larnaca

Participarea la Festivalul
Inernațional de Folclor
Mediteranean.

Spectacole prezentate pe scena
festivalului din Larnaca, schimburi
culturale.

80.000

40.000

0

septembrie

25

Chipul satului
transilvănean sentimentul comunității
ed. a III-a Erdélyi
pillanatképek

Festival de folclor ce
evidențiază importanța
comunității în viața
oamenilor a căror rădăcini
se află în satul
transilvănean.

Prezentarea tinerilor păstrători ai
tradiției, prin cântec și joc, din
microregiunile județului.

5.000

5.000

0

septembrie

26

”De la lume adunate”
spectacol extraordinar

În duminici și-n sărbători,
atunci când nu era post, în
majoritatea satelor din
Transilvania se organiza
jocul sau hora satului.

Prezentarea unui spectacol în
care dansurile și jocurile
românești prezentate la șură să
fie aduse și promovate pe scena
ansamblului.

30.000

20.000

0

octombrie

27

Turneu Ungaria

Prezentarea de spectacole
ce se adresează atât
adulților cât și elevilor

Cunoașterea culturii tradiționale
maghiare din zona noastră

20.000

20.000

0

noiembrie

28

Spectacol de folclor
dedicat zilei de 1
decembrie

Sarbătorirea Zilei Naționale
a României

Prezentarea unui spectacol de
folclor cu cântece și dansuri din
cele trei regiuni Moldova, Țara
Românească și Transilvania.

1.000

1.000

0

decembrie

29

Intâlnirea Ansamblurilor
de amatori din judeţul
Mureş"Joc şi cânt de pe
la noi"ed.-VII-a

Prezentarea grupurilor de
copii coordonate de
membrii secţiei române a
instituţiei.

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

5.000

4.000

0

decembrie
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30

Acțiunea

Scopul

Organizarea Festivalului
GYONGYKOSZORUK
GYONGYE ediţia a XVI-a
Tg.Mureş

Prezentarea grupurilor de
copii coordonate de
membrii secţiei maghiare a
instituţiei

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

7.000

5.000

0

decembrie

Spectacol de colinde religioase și
laice interpretate de grupuri de
colidători din diferite zone ale
județului Mureș

2.000

2.000

0

decembrie

Spectacole prezentate în diferite
localitaţi.

5.000

2.000

0

permanent

Organizare de expoziţii cu ocazia
zilelor aniversare prin diferite
parteneriate.

1.000

0

0

permanent

Spectacole prezentate în diferite
locaţii.

5.000

2.000

0

permanent

Prezentarea datinii
colindatului, obicei de
iarnă ce are menirea de a
anunța Nașterea
Mântuitorului.
Promovarea culturii
tradiţionale din comunele
şi satele judeţului Mureş

31

”Verde cetină de brad”
spectacol de colinde

32

Spectacole de folclor
prezentate în țară

33

Diversificarea activităţii
Organizarea de expoziţii instituţiei prin vizionări de
foto şi costume populare expoziţii foto şi costume
populare tradiţionale, etc.

34

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Obiective
(descrierea acţiunii)

Spectacole organizate
cu ocazia evenimentelor
speciale

Marcarea zilelor aniversare
- Ziua naţională a
României, Ziua femeii, Ziua
internaţională a dansului,
etc.) prin spectacole
adaptate la specificul zilei
respective.
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Nr.
crt.

Acțiunea

Obiective
(descrierea acţiunii)

Scopul

35

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

Promovarea repertoriului
instituţiei în diverse
emisiuni culturale.

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

36

Inregistrări video şi
audio ambele secţii

Arhivarea celor mai
importante piese muzicale
şi coregrafice prezentate.

Transmiterea şi înregistrarea în
timp a valorilor promovate în
ultimii ani.

TOTAL ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL"

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

2.000

2.000

0

permanent

10.000

10.000

0

permanent

465.000

308.000

13.000

500

200

0

6) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

1

„Porni Luceafărul”...!
ZIUA CULTURII
NAȚIONALE: 15
ianuarie

Celebrarea Zilei Culturii
Naționale – Ziua de naștere
a poetului, prozatorului și
jurnalistului Mihai
Eminescu (15 ian. 1850 – 15
iun. 1889)

Activități cu public, în special la
Biblioteca Copiilor (cu
respectarea măsurilor igienicosanitare); activități în patreneriat
cu alte instituții; expoziții de
carte, materiale informative,
materiale de promovare a culturii
și lecturii; expoziție de reviste de
cultură și literatură vechi din
colecțiile Bibliotecii
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Nr.
crt.

2

3

4

Acțiunea

Târgul de cultură:
15-22 ianuarie 2022

Bătălia cărților.
Marea dezbatere
„Convinge-mă să citesc”

Titanii literaturii
universale: Molière

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Declararea săptămânii 1522 ianuarie drept
„Săptămâna culturii la
Tîrgu Mureș”

Serie de evenimente dedicate
comunității, în parteneriat cu alte
instituții de cultură din județ;
expoziții de carte (autori români
și maghiari); de reviste de cultură
și literatură (în limbile română și
magiară); vernisarea expozițiilor;
activități interactive cu copii;
jocuri de cultură generală;
vizionare de filme și diapozitive;
semne de carte; audiții muzicale discuri din vinil

500

200

0

ianuarie

Etapa finală a ediției nr. 8
a Concursului Național de
Lectură „Bătălia Cărților”

Expoziție cu cărțile participante
la concurs; dezbaterea online filmulețe transmise de finaliști și
prezentate pe pagina de facebook
a Bibliotecii; anunțarea
câștigătorilor printr-un eveniment
live pe facebook

3000

2000

500

ianuarie

50

30

0

ianuarie

Aniversarea a 400 de ani de
la nașterea lui JeanExpoziție de cărți din colecțiile
Baptiste Poquelin, cunoscut
Bibliotecii, prezentate atât fizic
mai bine ca Molière (15
în spațiile de expunere, cât și în
ian. 1622 – 17 feb. 1673),
mediul online (pagina de facebook
scriitor, dramaturg, poet,
a Bibliotecii)
actor și regizor francez,
unul dintre maeștrii satirei
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

comice

5

ZIUA CULTURII
MAGHIARE:
22
ianuarie

Celebrarea
Zilei Culturii Maghiare

Activități cu public, în special la
Biblioteca Copiilor (cu
respectarea măsurilor igienicosanitare); expoziții de carte,
materiale informative, materiale
de promovare a culturii și lecturii;
expoziție de reviste de cultură și
literatură vechi din colecțiile
Bibliotecii

6

ZIUA UNIRII
PRINCIPATELOR ROMÂNE
- 24 ianuarie 1859

Sărbătorirea Unirii celei
Mici, realizată sub
conducerea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza (1859)

Expoziție de cărți și documente
ale Unirii, materiale informative;
istoricul momentului în mediul
online (pagina de facebook a
Bibliotecii)

100

50

0

ianuarie

7

Amintește-ți să citești!

Citim cu voce tare”- 10 zile
de citit împreună la
Biblioteca Județeană
Mureș. ZICI. Ziua Cititului
Împreună -

Campanie de promovare a lecturii
atât în mediul fizic, cât și online

150

100

0

februarie

8

Valentine’s Day - 14
februarie

Sărbătorirea iubirii în toate
componentele ei

Expoziție de carte tematică și
materiale informative în mediul
online (pagina de facebook a
Bibliotecii)

100

75

0

februarie
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crt.

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

ZiIUA BRÂNCUȘI
- 19 februarie -

Constantin Brâncuși (19
februarie 1876, Hobița,
Peștișani, Gorj - 16 martie
1957, Paris) sculptor
român cu contribuții
covârșitoare la înnoirea
limbajului și viziunii
plastice în sculptura
contemporană; membru
postum al Academiei
Române

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

100

75

0

februarie

Ziua Internaţională a
Limbii Materne - 21
februarie

Cunoaşterea importanţei şi
a simbolisticii Zilei
Internaţionale a Limbii
Materne din calendarul
UNESCO

Expoziție de carte tematică și
materiale informative în mediul
online (pagina de facebook a
Bibliotecii); conștientizarea
comunității cu privire la
multilingvism

100

75

0

februarie

11

Tradiţii americane

Cunoaşterea semnificaţiei
Zilei Mondiale a Cercetăşiei
- 22 februarie

Materiale informative, activităţi
interactive cu elevi în mediul
online

0

0

100

februarie

12

Ziua mărţişorului - 1
Martie

Cunoaşterea semnificaţiei
şi a tradiţiilor specifice
Zilei de 1 Martie

Materiale informative / ateliere
de lucru / activităţi interactive în
colaborare cu Palatul Copiilor și
alte instituții

200

150

100

martie

9

10
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crt.

Acțiunea

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

150

100

100

februarie

Perioada (luna)

13

Ziua Mondială a
Scriitorului - 3 martie

Marcarea Zilei Mondiale a
Scriitorului

Expoziție de carte tematică și
materiale informative în mediul
online (pagina de facebook a
Bibliotecii); conștientizarea
comunității cu privire la
importanța lecturii

14

„De ziua Mamei…” - 8
Martie

Aniversarea Zilei
Internaţionale a Femeii

Expoziţie de cărți dedicate
mamelor; „cabina de mesaje”;
activități în în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii)

200

150

100

martie

15

Ziua Maghiarilor de
pretutindeni - 15
martie

Marcarea Zilei Maghiarilor
de pretutindeni

Activități interactive / materiale
informative / expoziții

500

200

0

martie

16

Ziua Mondială a
Francofoniei - 20 martie

Marcarea Zilei Mondiale a
Francofoniei

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

100

75

0

martie

17

Ziua Internaţională a
Poeziei - 21 martie

Marcarea Zilei
Internaţionale a Poeziei

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

100

75

100

martie

„Planeta, încotro?...”

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

Materiale informative, expoziții
tematice de carte în mediul
online (pagina de facebook a
Bibliotecii)

100

75

0

martie

18
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Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

19

Ziua Poliției Române 25 martie

Conștientizarea rolului
poliției în comunitate

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

100

75

0

martie

20

Ziua Mondială a
Teatrului - 27 martie

Sărbătorirea Zilei Mondiale
a Teatrului

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

100

75

0

martie

21

Reuniunea culturală
„Basarabie română”

Consolidarea relaţiilor
cultural-ştiinţifice românomoldovene

Materiale informative / conferinţă
online cu participarea unor
invitaţi din Republica Moldova

150

100

0

martie

22

Cartea pentru copii

Sărbătorirea Zilei Mondiale
a Cărţii pentru Copii - 2
aprilie
Comemorarea a 150 de ani
de la moartea lui Samuel
Morse (27 apr. 1791,
Charlestown,
Massachusetts, SUA – 2 apr.
1872, New York City, SUA),
scriitor, pictor și inventator
american; a realizat în anul
1837 un aparat
electromagnetic pentru
telegrafie, brevetat în 1840
și a inventat în 1838
alfabetul care-i poartă
numele, folosit și în
prezent

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

300

200

100

aprilie

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

50

30

0

aprilie

23

Între filologie și știință:
Samuel Morse
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24

Romantism muzical
german:
Johannes Brahms

Comemorarea a 125 de ani
de la moartea lui Johannes
Brahms (7 mai 1833,
Hamburg – 3 apr. 1897,
Viena, Austro - Ungaria),
compozitor romantic
german; a fost considerat
de către mulți „succesorul”
lui Beethoven

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii); portret al
compozitorului

50

30

0

aprilie

25

Ziua Mondială a
Sănătăţii 7
aprilie

Cunoaşterea semnificaţiei
Zilei Mondiale a Sănătăţii

Activităţi în parteneriat cu ONGuri, clase cu domeniul de
specialitate medicină, studenţi de
la UMF

100

75

0

aprilie

26

Ziua Fraților și a
Surorilor
- 10
aprilie

Marcarea simbolisticii zilei,
stabilită prin Legea nr.
348/2018

Expoziție de carte, materiale
informative în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii);
activități interactive cu copii

150

75

100

aprilie
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(descrierea acţiunii)

27

Excelență jurnalistică:
Joseph Pulitzer

Aniversarea a 175 de ani de
la nașterea lui Joseph
Pulitzer (10 apr. 1847,
Makó, Imperiul Austriac –
29 oct. 1911, Charleston,
SUA), scriitor, jurnalist și
editor american; a lăsat
prin testament suma de 2
milioane de dolari pentru
fondarea unei școli de
jurnalism, „School of
Journalism“ și a unui
premiu jurnalistic; în anul
1912 a fost înființată
facultatea de jurnalistică
„Columbia University” și,
din anul 1917, a fost
decernat anual premiul
Pulitzer

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii); activități cu
implicarea reprezentanților presei
locale

100

75

0

aprilie

28

Ziua Poeziei Maghiare
- 11 apilie

Marcarea zilei de naștere a
lui JÓZSEF Attila (11 apr.
1905 - 3 dec. 1937)

Expoziție de cărți și materiale
informative în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii);
maraton de poezie

100

75

0

aprilie

29

Ziua Internațională a
Culturii - 15 aprilie

Celebrarea Zilei
Internaționale a Culturii

Expoziție de carte și materiale
informative privind semnificația
zilei în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii)

150

100

100

aprilie
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(descrierea acţiunii)

30

Ziua Mondială a Artei 15 aprilie

Cunoaşterea semnificaţiei
Zilei Mondiale a Artei (în
memoria lui Leonardo da
Vinci: 15 aprilie 1452-2 mai
1519)

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

100

75

0

aprilie

31

Ziua Internaţională a
Monumentelor şi a
Locurilor Istorice - 18
aprilie

Înţelegerea semnificaţiei
zilei şi valorificarea
patrimoniului cultural local

Expoziţii cu ilustraţii, fotografii,
reproduceri, activităţi interactive
în colaborare cu Muzeul Judeţean
Mureş

200

150

0

aprilie

150

100

0

aprilie

Perioada (luna)

32

Ziua Pământului - 22
aprilie

Cunoaşterea semnificaţiei
Zilei Pământului

Materiale informative în limbile
română și maghiară, prezentare
powerpoint privind necesitatea
protejării mediului înconjurător,
ateliere de informare și
conștientizare în rândul elevilor,
în colaborare cu ONG-uri de profil

33

Ziua Mondială a Cărţii şi
a Dreptului de Autor 23 aprilie

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

Materiale informative, activităţi
interactive cu elevii, expoziții

400

300

100

aprilie

Sărbătorirea Zilei
Bibliotecarului (23 aprilie)

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

2000

1500

300

aprilie

34

Săptămâna Naţională a
Bibliotecilor
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Scopul
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Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada (luna)

35

Să ne cunoaștem
trecutul: Ziua Orașului
Tîrgu Mureș

36

Ziua Mamei (prima
duminică din luna mai)

Ziua Oraşului Tîrgu Mureş
(în 29 aprilie 1616, prin
hotărârea principelui
Transilvaniei Gabriel
Bethlen, a fost declarat
„oraş liber regesc” şi de
atunci se numeşte Tîrgu
Mureş - Marosvásárhely,
renunţându-se la numele
de Tîrgu Secuiesc Szekelyvásárhely)
Marcarea Zilei
Internaționale a Mamei

37

Ziua Națională a
Tineretului - 2 mai

Marcarea Zilei
Internaționale a Tineretului

Activități interactive dedicate
tinerilor

150

100

100

mai

100

75

0

mai

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

200

150

150

aprilie

Activități interactive la Biblioteca
Copiilor

150

100

100

mai

38

Ziua Mondială a
Libertății Presei - 3 mai

Marcarea Zilei Mondiale a
Libertății Presei

Expoziție de ziare; materiale
informative în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii);
activități cu implicarea
repezentanților presei locale

39

Ziua Naţională a Inimii
în România - 4 mai

Marcarea Zilei Naţionale a
Inimii în România

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

150

100

0

mai

40

Ziua Mondială a Crucii
Roșii - 8 mai

Marcarea Zilei Mondiale a
Crucii Roșii

Expoziție de carte și materiale
informative în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii)

100

75

0

mai

Pagina 98

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat
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(descrierea acţiunii)

41

Ziua Tatălui (a doua
duminică a lunii mai)

Marcarea Zilei Tatălui

Evenimente interactive dedicate
părinților și copiilor

150

100

100

mai

9 mai în istorie

Cunoaşterea semnificaţiei
zilei de 9 mai - Ziua
Europei; Ziua
Independenței de Stat a
României (1877); Ziua
Victoriei asupra
Fascismului

Expoziţie de carte şi materiale
informative, activităţi interactive
în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii)

150

100

0

mai

Ziua Regalității în
România - 10 mai

Marcarea Zilei Regalității în
România (10 mai 1866,
sosirea lui Carol
Hohenzollern Sigmaringen
în România)

Expoziție de carte și materiale
informative privind semnificația
zilei în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii)

100

75

0

mai

Nursey Day - 12 mai

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

Materiale informative și expoziție
de carte în mediul online (pagina
de facebook a Bibliotecii)

0

0

100

mai

Ziua Internaţională a
Familiei - 15 mai

Cunoașterea semnificației
Zilei Internaționale a
Familiei

Expoziţie de carte şi materiale
informative în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii);
activități interactive dedicate
întregii familii

200

150

100

mai

42

43

44

45
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46

Ziua Internațională a
Latinității - 15 mai

Cunoașterea semnificației
Zilei Internaționale a
Latinității

Materiale informative și expoziție
de carte în mediul fizic și online
(pagina de facebook a Bibliotecii)

100

75

0

mai

300

200

100

mai

Perioada (luna)

47

Noaptea Muzeelor - 18
mai

Marcarea Zilei
Internaționale a Muzeelor

Materiale informative, expoziții
de carte, activităţi interactive
fizic sau în mediul online (pagina
de facebook a Bibliotecii), în
parteneriat cu Muzeul Județean
Mureș

48

Ziua Europeană a
Parcurilor- 24 mai

Marcarea Zilei Europene a
Parcurilor

Expoziţie de carte şi tururi
virtuale prin marile parcuri ale
lumii; activități interactive cu
copii; lectură în parc

150

100

0

mai

49

29 mai – Ziua Românilor
de Pretutindeni (ultima
duminică a lunii mai)

Marcarea Zilei Românilor
de Pretutindeni

Activități interactive pe pagina de
facebook a Bibliotecii

100

75

0

mai

50

Bibliotecar pentru o zi 1 iunie - Ziua
Internațională a
Copilului

Marcarea Zilei
Internaţionale a Copilului

Concursuri de cultură generală cu
participarea unor elevi de
gimnaziu, expoziţii de carte,
materiale informative în mediul
online (pagina de facebook a
Bibliotecii)

300

250

200

iunie
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Scopul

Marcarea Zilei Învățătorului
(din 2008)

Expoziție de carte și materiale
informative în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii);
activități în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean
Mureș

150

100

0

iunie

Marcarea Zilei Mondiale a
Mediului Înconjurător

Expoziții tematice de carte și
materiale informative în mediul
online (pagina de facebook a
Bibliotecii)

100

75

0

iunie

Marcarea Zilei Mondiale a
Donatorului de Sânge

Materiale informative; campanie
de conștientizare a nevoii de a
deveni donator, în parteneriat cu
instituțiile de profil; donare de
sânge

150

100

0

iunie

Şezătoarea literară
Eminesciana - ediţia
XXXI

Comemorarea a 133 de ani
de la moartea marelui poet
Mihai Eminescu

Activitați interactive, expoziţii de
carte, materiale informative,
invitarea unor specialişti în
domeniu. Schiță de portret în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

200

150

0

iunie

Father’s Day - 17 Iunie

Marcarea Zilei Tatălui în
cultura americană

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

0

0

100

iunie

Acțiunea

51

Ziua Învățătorului - 5
iunie

52

Ziua Mondială a
Mediului Înconjurător 5 iunie

53

Ziua Mondială a
Donatorului de Sânge 14 iunie

54

55

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Obiective
(descrierea acţiunii)
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Nr.
crt.

Acțiunea

56

Ziua Internațională a Iei
- 24 iunie

57

Ziua umorului maghiar 25 iunie

58

Aventură în adâncuri:
Jacques-Yves Cousteau

59

Sub semnul istoriei:
Ziua drapelului național

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Marcarea Zilei
Internaționale a Iei

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii); fotografia
tradițională în ie a bibliotecarilor

Aniversarea zilei de naștere
Schiță de portret în mediul online
a umoristului Karinthy
(pagina de facebook a Bibliotecii)
Frigyes
Comemorarea a 25 de ani
de la moartea lui JacquesYves Cousteau (11 iun.
1915, Montalon, Aquitaine,
Franța – 25 iun. 1997,
Expoziție de cărți din colecțiile
Paris, Franța), ofițer
Bibliotecii, prezentate atât fizic
francez de marină,
în spațiile de expunere, cât și în
explorator al vieții
mediul online (pagina de facebook
subacvatice în domeniul
a Bibliotecii)
oceanografiei, fotograf,
scriitor, producător de
filme și inventator de
aparate submarine
Cunoaşterea semnificaţiei
Zilei Drapelului Naţional 26 iunie

Materiale informative și expoziții
de carte în mediul online (pagina
de facebook a Bibliotecii);
activități interactive cu copii
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150

100

0

iunie

100

75

0

iunie

50

30

0

iunie

150

100

0

iunie
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Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

NU! Drogurilor – DA!
Vieţii

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

Acţiuni de combatere a
consumului de droguri, în
colaborare cu Liga Antidrog din
Tîrgu Mureş în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii)

150

100

100

iunie

61

Independence Day

Cunoaşterea semnificaţiei
Zilei Independenţei
Statelor Unite ale Americii

Activităţi interactive, expoziţii de
carte, vizionare de filme
documentare, DVC-uri în mediul
online

0

0

300

iulie

62

Ziua Crucii Roșii
Române - 4 iulie

Cunoașterea semnificației
zilei

Materiale informative și expoziții
de carte în mediul online (pagina
de facebook a Bibliotecii)

100

75

0

iulie

Pionierat feminin:
Amelia Earhart

Aniversarea a 125 de ani de
la nașterea aviatoarei
Amelia Earhart (24 iul.
1897, Atchison, Kansas dispărută pe 2 iul. 1937 în
Pacific; declarată moartă
pe 5 ian. 1939), pioner în
aviație, militantă angajată
pentru susținerea
drepturilor femeii și
autoare americană; prima
femeie care a traversat cu
avionul de două ori
Oceanul Atlantic

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

50

30

0

iulie

60

63
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64

65

66

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Din istoria românilor

Ziua Imnului Naţional al
României, Deşteaptă-te
Române! - simbol al
unităţii Revoluţiei de la
1848 - 29 iulie

Expoziție de carte și materiale
informative privind semnificația
zilei în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii)

100

75

0

iulie

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

100

75

0

august

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

50

30

0

august

Un vizionar de excepție:
Alexander Graham Bell

Cel mai iubit dintre
pământeni: Marin Preda

Comemorarea a 100 de ani
de la moartea lui
Alexander Graham Bell (3
mart. 1847, Edinburgh – 2
aug. 1922, Beinn
Bhreagh, Nova Scotia,
Canada), om de știință,
inventator și inginer
american de origine
scoțiană, care în anul 1876
a brevetat pentru prima
dată în istorie un dispozitiv
capabil să emită și să
recepționeze cuvintele
rostite: telefonul
Aniversarea a 100 de ani de
la nașterea lui Marin Preda
(5 aug. 1922, Siliștea
Gumești, Teleorman – 16
mai 1980, Mogoșoaia,
Ilfov), romancier, scriitor,
traducător și scenarist,
unul dintre cei mai
importanți romancieri
români din perioada
postbelică
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Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Apel la istorie:
Hiroshima și Nagasaki

Marcarea Zilei Hiroshimei
(Ziua Mondială a Luptei
pentru Interzicerea Armei
Nucleare - 4 august) și a
Zilei Nagasaki (9 august)

Expoziție de carte și materiale
informative privind semnificația
zilei în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii)

100

75

0

august

68

Memorie locală: Teleki
Sámuel

COmemorarea a 200 de ani
de la moartea lui Teleki
Sámuel (17 nov. 1739,
Gornești, jud. Mureș – 7
aug. 1822, Viena,
înmormântat la
Dumbrăvioara, jud.
Mureș), cancelar al
Transilvaniei, bibliofil, om
de cultură, fondatorul
Bibliotecii „Teleki” din
Tîrgu Mureș

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii); conferință pe
tematică științifică - carte veche
și rară

8000

5000

10000

august

69

Ziua Internațională a
Iubitorilor de Carte - 9
august

Celebrarea Zilei
Internaționale a Iubitorilor
de Carte

Expoziție de carte și materiale
informative privind semnificația
zilei în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii); activități
interactive pentru comunitate

200

150

200

august

67
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Program 2022
Sursa de finanţare
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Alte
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Solicitat
Aprobat

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

200

100

100

august

Perioada (luna)

70

„Marea din mijlocul
țării” - Ziua Marinei
Române - 15 august

Marcarea Zilei Marinei
Române

Expoziție de carte și materiale
informative privind semnificația
zilei în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii); activități
în parteneriat cu Muzeul Național
al Marinei

71

Ziua Națională a
Republicii Ungare - 20
august

Marcarea Zilei Naționale a
Republicii Ungare –
celebrarea Sf. Stefan,
fondatorul Regatului Ungar
și sărbătoarea Constituției

Expoziție de carte și materiale
informative privind semnificația
zilei în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii); activități
interactive pentru comunitate

100

50

0

august

72

Ziua Limbii Române - 31
august

Marcarea Zilei Limbii
Române

Expoziție de carte și materiale
informative privind semnificația
zilei în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii)

150

100

0

august

73

Ziua Internațională a
Alfabetizării - 8
septembrie

Marcarea Zilei
Internaționale a
Alfabetizării

Expoziție de carte și materiale
informative referitoare la
tematica Zilei în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii;
activități interactive

150

100

0

septembrie
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74

Zilei Woerner -Ziua
Parteneriatului pentru
Pace - 24 septembrie

Marcarea Zilei Woerner –
Ziua Parteneriatului pentru
Pace

Expoziție de carte și materiale
informative referitoare la
tematica Zilei în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii)

100

75

0

septembrie

75

Unitate prin diversitate
lingvistică

Ziua Europeană a Limbilor celebrează diversitatea
lingvistică - 26 septembrie

Acţiuni culturale, interactive
dedicate comunităţii în mediul
online

150

100

0

septembrie

76

Ziua Mondială a
Turismului - 27
septembrie

Marcarea Zilei Mondiale a
Turismului

Călătorii virtuale prin
interrmediul expozițiilor de carte
și a tururilor virtuale

100

75

0

septembrie

77

Ziua Internațională a
Traducătorilor - 30
septembrie

Marcarea Zilei
Internaționale a
Traducătorilor

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

30

15

0

septembrie

Cursa pentru viaţă lungă
- ediţia a XIV-a

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

Mese rotunde pe teme de interes
general pentru persoanele în
etate / expoziţie de carte /
materiale informative; colaborare
cu Căminul pentru Persoane
Vârstnice

150

100

100

octombrie

78
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79

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Ziua Mondială a
Educatorilor
(Profesorilor) - 5
octombrie

Marcarea Zilei Mondiale a
Educatorilor (Profesorilor)

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

100

75

0

octombrie

80

Ziua Școlii Ardelene 11 octombrie

Ziua Școlii Ardelene (11
octombrie este data la
care, în 1754, episcopul
Petru Pavel Aron a emis
decretul de înființare, la
Blaj, a primelor școli
sistematice în limba
română. La 11 octombrie,
conform unei legi adoptate
de Parlamentul României în
2014, în România este Ziua
Școlii Ardelene, marcânduse astfel inaugurarea
primelor școli cu predare în
limba română din
Transilvania)

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii); prezentarea cărților
vechi din colecțiile Bibliotecii

150

100

0

octombrie

81

Ziua Internațională a
Națiunilor Unite - 24
octombrie

Marcarea Zilei
Internaționale a Națiunilor
Unite

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

100

75

0

octombrie
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Program 2022
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100

75

0

octombrie

Perioada (luna)

82

Ziua Armatei Române 25 octombrie

Marcarea Zilei Armatei
Române

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

83

Ziua Internaţională a
Internetului - 29
octombrie

Marcarea Zilei
Internaționale a
Internetului

Acțiuni interactive pentru
comunitate, în parteneriat cu
instituții de profil; cursuri de
inițiere în utilizarea calculatorului

150

100

0

octombrie

84

Halloween

Cunoaşterea semnificaţiei
zilei

Activităţi interactive, carnaval,
vizionare de filme

0

0

200

octombrie

85

Ziua Arhivelor Naționale
31 octombrie

Marcarea Zilei Arhivelor
Naționale

Expoziție de carte și materiale
informative referitoare la
tematica Zilei în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii)

100

75

0

octombrie

86

Ziua Radiodifuziunii
Române - 1 noiembrie

Marcarea Zilei
Radiodifuziunii Române

Expoziție de carte și materiale
informative referitoare la
tematica Zilei în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii)

100

75

0

noiembrie

Pagina 109

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.

87

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

7-11 noiemnrie - sub
semnul istoriei

Ziua internațională a
Victimelor Comunismului
(denumită „Memento
Gulag”) - 7 noiembrie; Ziua
Internațională de Luptă
împotriva Fascismului și
Antisemitismului - 9
noiembrie;
Ziua
Amintirii (pentru
comemorarea eroilor din
cele două războaie
mondiale) - 11 noiembrie

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

150

100

0

noiembrie

Marcarea Zilei Limbii
Maghiare

Expoziție de carte și materiale
informative privind semnificația
zilei în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii); activități
interactive pentru comunitate

150

100

0

noiembrie

Înțelegerea simbilisticii
istorice a zilei

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

100

75

0

noiembrie

88

Ziua Limbii Maghiare
- 13 noiembrie

89

Ziua Dramaturgiei
Românești (din 2019) 13 noiembrie

Pagina 110

Perioada (luna)

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.

90

91

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Philobiblon mureşean:
Zilele Bibliotecii
Judeţene Mureş

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

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

4000

3000

500

noiembrie

Editarea anuarului
Libraria. Studii și
cercetări de bibliologie,
volumul XX-XXI / 20212022

Continuarea editării
anuarului, care reunește
contribuții ale unor
personalități de prestigiu
din domeniul
biblioteconomiei, români și
străini, și care reprezintă o
carte de vizită pentru
Biblioteca Județeană

Editarea anuarului Libraria, cu o
apariție neîntreruptă din 2002,
care reprezintă un reper pentru
bibliografia de specialitate

3500

3500

0

noiembrie

100

75

0

noiembrie

Perioada (luna)

92

Ziua Bucovinei - 28
noiembrie

Marcarea Zilei Bucovinei

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

93

Thanksgiving Day

Cunoaşterea semnificaţiei
zilei în cultura americană

Activităţi interactive, carnaval,
scenete de teatru

0

0

100

noiembrie

94

Ziua Națională a
României

1 DECEMBRIE - ZIUA
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Activități interactive / materiale
informative / expoziții

500

300

0

decembrie
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Sursa de finanţare
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

95

Ziua Internațională a
Persoanelor cu
Dizabilități 3
decembrie

Marcarea Zilei
Internaționale a
Persoanelor cu Dizabilități

Expoziție de carte și materiale
informative referitoare la
tematica Zilei în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii)

100

75

0

decembrie

96

Ziua Constituţiei
Române
-8
decembrie

Marcarea Zilei Constituţiei
Române

Activități interactive / materiale
informative / expoziții

100

75

0

decembrie

97

Ziua Internațională a
Drepturilor Omului - 10
decembrie

Marcarea Zilei
Internaționale a Drepturilor
Omului

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

100

75

0

decembrie

98

Ziua Minorităților
Naționale - 18
decembrie

Marcarea Zilei
Minorităţilor Naţionale

Expoziţie de carte şi materiale
informative

100

75

0

decembrie

99

Ziua Internațională a
Solidarității Umane 20 decembrie

Marcarea Zilei
Internaționale a
Solidarității Umane

Expoziție de carte și materiale
informative referitoare la
tematica Zilei în mediul online
(pagina de facebook a Bibliotecii)

100

75

0

decembrie

Înțelegerea simbolisticii
istorice a zilei

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

100

75

0

decembrie

100

22 decembrie – Ziua
Libertății României
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Nr.
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Acțiunea

Scopul

Obiective
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101

Tradiţii de sărbători la
români şi alte popoare

Încurajarea păstrării
tradiţiilor sărbătorilor de
iarnă

Colinde, povești, expoziții de
carte pe tematica sărbătorilor de
iarnă, obiceiuri, tradiții, primirea
colindătorilor etc.

500

300

200

decembrie

Personalitatea
mureșeană a lunii

Fiecare lună a anului este
dedicată unei personalități
locale ale culturii, ştiinţei
şi artei, colaboratori
constanţi ai bibliotecii

Schiță de portret; materiale
informative; expoziții de cărți din
colecțiile Bibliotecii, prezentate
atât fizic în spațiile de expunere,
cât și în mediul online (pagina de
facebook a Bibliotecii)

500

300

0

decembrie

Leon Alcalay și cartea
românească

Aniversarea a 175 de ani de
la nașterea lui Leon Alcalay
(1847, București – 1920,
București), editor și librar;
a întemeiat la București
Editurile Librăriei Leon
Alcalay și Librăria
Universală Alcalay;
Colecția Biblioteca pentru
Toți a fost tipărită la
această editură începând
din 1899 și acolo au apărut
primele cataloage ale
colecției și primul sistem
de catalogare de editură
din România

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

100

75

0

102

103
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104

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Atanasie Rednic: om al
timpurilor

Aniversarea a 300 de ani de
la nașterea episcopului
Bisericii Române Unite cu
Roma, Atanasie Rednic
(1722, Giulești, Maramureș
– 2 mai 1772, Blaj);
descendent al familiei de
nobili maramureșeni
Rednic, în Maramureș; a
studiat la Colegiul iezuit
din Cluj; teologia la
Institutul Pazmanian din
Viena (1743-1747); după
deschiderea școlilor
blăjene, în anul 1754, a
fost printre cei dintâi
profesori ai acestor școli; a
fost mai mulți ani prefect
al seminarului înființat de
Petru Pavel Aron, iar apoi a
fost numit vicar episcopal
și mare econom; în anul
1764 împărăteasa Maria
Terezia l-a numit episcop
de Alba Iulia și Făgăraș

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)
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100

75

0
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105

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

O samă de cuvinte:
Ion Neculce

Aniversarea a 350 de ani
de la nașterea lui Ion
Neculce (1672, Prigorenii
Mici, azi Ion Neculce, Iași –
1745, Târgu Frumos, Iași,
Moldova), cronicar
moldovean, mare boier; a
ocupat diferite funcții
importante în perioada
domniei lui Dimitrie
Cantemir; fără a putea fi
numit folclorist, realizează
prima colecție românească
de legende și anecdote
istorice, pe care le-a
grupat la începutul cronicii
sale, Letopisețul Țării
Moldovei de la Dabija Vodă
pînă la Ioan Vodă
Mavrocordat, sub titlul O
samă de cuvinte...

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

Pagina 115

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

100

75

0
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Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

106

Primul cronicar:
Grigore Ureche

Comemorarea a 375 de ani
de la moartea lui Grigore
Ureche (1590, Moldova –
1647, Goești, Iași), mare
dregător, cronicar; primul
cronicar moldovean de
seamă a cărui operă s-a
păstrat; Letopisețul Țării
Moldovei a fost scris spre
sfârșitul vieții; se crede că
Grigore Ureche ar fi muncit
la el între anii 1642-1647;
valoarea ei constă în
integrarea faptelor istorice
într-un sistem de gândire
politică

Expoziție de cărți din colecțiile
Bibliotecii, prezentate atât fizic
în spațiile de expunere, cât și în
mediul online (pagina de facebook
a Bibliotecii)

100

75

0

107

Aniversările culturale
ale săptămânii

Promovarea valorilor
culturale și științifice
românești și universale

Prezentarea săptămânală a
calendarului aniversărilor
culturale (în mediul online)

0

0

0

săptămânal

108

„Biblioteca vie”

Dezvoltarea spiritului civic
și a atenției pentru cei din
jur

Organizarea unor întâlniri pe
diverse tematici în cadrul cărora
să poată fi împărtășită experiența
„celuilalt”

500

500

0

lunar

109

Meet US via DVC

Aprofundarea cunoștințelor
referitoare la civilizația și
cultura americană

Conferințe video-digitale cu
diplomați și specialiști americani
de la Ambasada SUA la București

0

0

1000

lunar

Pagina 116

Perioada (luna)

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

110

„Autorul lunii”

Prezentarea ofertei
editoriale curente

Organizarea bilunară în variantă
online a unor lansări de carte, cu
invitarea autorilor foarte
apreciați de publicul cititor

500

400

0

lunar

111

Summer Camp

Exersarea limbii engleze

Ateliere lunare de învățare și
aprofundare a cunoștințelor de
limbă engleză

0

0

800

lunar

112

English Club

Învățarea limbii engleze

Ateliere săptămânale de învățare
a limbii engleze prin diverse
procedee metodice

0

0

1000

săptămânal

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

Continuarea colaborării cu
Complexul de Agrement și Sport
„Mureșul” în vederea amplasării
căsuțelor cu cărți în zona
bazinelor. Cărțile - selectate din
donațiile obținute de Biblioteca
Județeană - pot fi citite sau luate
acasă de persoanele care își
petrec timpul liber în Complex.
Avem în vedere extinderea
proiectului și în alte locații.

2000

1500

500

pe durata verii

113

Căsuța cu cărți
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114

115
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Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Bătălia cărților

Campanie de promovare a
lecturii în rândul copiilor și
adolescenților

Continuarea concursului de
lectură pentru copii și adolescenți
în vederea stabilirii „Cărții Anului
2020” și a „Cititorului anului
2020” în județul Mureș

6000

5000

500

permanent

Club de limba engleză

Perfecționarea limbii engleze în
cadrul Centrului de Resurse
„American Corner” Tîrgu Mureș,
cu participarea diverselor
categorii de utilizatori

0

0

1000

permanent

500

400

0

aprilie/noiembri
e

Reading Club

Perioada (luna)

116

Minibiblioteca din
autobuz

Promovarea cărții și a
actului lecturii

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

117

Promovarea serviciilor
Bibliotecii

Campanii de promovarea
serviciilor Bibliotecii

Postări zilnice privind: oferta de
servicii și de lectură; cărți noi;
activități

1.500

1000

0

permanent

Informare permanentă a
comunității cu privire la
aspectele de interes public

Postări săptămânale cu: baze de
date de cărți și publicații
periodice; evenimente culturale;
tururi virtuale prin muzee, galerii
de artă, parcuri etc.;

0

0

0

permanent

118

Biblioteca în serviciul
comunității

Pagina 118

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Program 2022
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

119

Biblioteca - sursă
oficială de informare

Informare permanentă și
avizată a comunității cu
privire la aspectele de
interes public

Implicarea Bibliotecii în
campaniile derulate de
autoritățile locale, județene,
naționale și promovarea acestora

0

0

0

permanent

1.000

800

0

permanent

Perioada (luna)

120

Biblioteca - centru
cultural-educativ

Promovarea valorilor
culturale locale și județene

Parteneriate cu toate instituțiile
de învățământ din Tîrgu Mureș
(dar nu numai) în vederea
adaptării serviciilor oferite la
nevoile reale ale beneficiarilor;
organizarea de evenimente
comune

121

Carte și Artă: BookFaces

Concurs de fotografie
artistică BookFaces

Concurs anual de fotografie
artistică, având ca scop
promovarea cărții

1.000

1000

0

anual

122

Vacanță la Biblioteca
Copiilor

Program cemplex pentru copii, pe
diurata vacanței de vară

1.000

1000

500

permanent

123

Nocturna Bibliotecilor

Activități interactive pentru
întreaga comunitate

1.000

1000

500

ocazional

Programe, activități și
evenimente realizate - fizic și
online - cu implicarea membrilor
comunității

1.500

1500

500

permanent

51.880

38.820

20.850

124

Biblioteca e (și) a ta!

Servicii de vacanță pentru
copii
Activitatea anuală, în
parteneriat cu ANBPR și cu
bibliotecile publice din
județ
Implicarea comunității în
activitatea bibliotecii

TOTAL BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ
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7) MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ
SECŢIA ARHEOLOGIE

1

2

Late Avar Period
Discoveries from
Răstolița (Mureș
County)/Descoperiri din
perioada avară târzie de
la Răstoliţa (judeţul
Mureş)

Cercetări arheologice la
Turnul roman de le
Vătava - Cetățele

Identificarea şi sondarea
locaţiei descoperirilor din
perioada avară târzie
găsite cu ajutorul
detectorului de metale în
primăvara anului 2019 pe
lângă Poiana Ţibei Mare din
Munţii Gurghiului la o
altitudine de peste 1200 m.
Piesele descoperite şi
informaţiile primite din
rezultatele sondajului vor fi
publicate într-o revistă de
specialitate.

Locaţia descoperirilor din perioada
avară de la Răstoliţa este
necunoscută în literatură de
specialitate. Diagnosticul
arheologic al punctelor cu
descoperiri de la Răstoliţa poate
contribui cu date noi, importante
privind epoca avară din judeţul
Mureş.

5.300

5.300

maioctombrie
2022

Introducerea în context
archeologic a unor piese de
epocă roamană descoperite
cu detectorul de metale.

Turnul roman de la Vătava a fost
cercetat în 3 campanii
arheologice, ceea ce a dus la o
cunoaștere destul de bogată a
zonei și limes-ului estic al Daciei.
Arealul este unul foarte bogat,
după cum o dovedesc descoperirle
realizate cu detectorul de metale.
Aceste descoperiri merită a fi
transpuse, atât cât este posibil,
într-un contexct arheologic. Din
acest motiv consider imperios
necesară reluarea cercetărilor de
la Vătava, precum cele din zona
depozitului de unelte de fierar.

10.200

0

maioctombrie
2022
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3

Cercetări arheologice la
Turnul roman de la
Vătava - Staunii

Identificarea unui turn
descoperit în urma unor
periegheze

Aici a fost identificat, cu ocazia
unei periegheze, urmele unui turn
de formă circular și o serie de
fragmente ceramice și de metal.
Este posibil să avem de-a face cu
un nou turn roman, situat pe
limes, în linia celui de la Vătava –
Cetățele. Lămurirea acestui aspect
ar fi de foarte importantă pentru
cunoașterea graniței provinciei.

4

Cercetări arheologice la
Turnul roman de la
Chiheru de Jos, dealul
Pogor

Continuarea cercetărilor la
turnul roman pentru
identificarea elementelor
de fortificație: turn, șanț,
palisade.

Cercetarea unei suprafețe în
interiorul spațiului fortificat
pentru a surprinde modul de
amenajare a acestuia și
prelungirea secțiunii realizate în
anul 2022

5.200

3.000

maioctombrie
2022

Identificarea unei posibile
așezări preistorice sau
dacice.

Găsirea unui material ceramic pe o
suprafață destul de mare în
apropierea pârâului Râpa de Jos,
coroborat cu identificarea unui
strat de cultură, în aceeași zonă,
cu ocazia unor lucrări edilitare,
ne-a du cu gândul lal existența
unei așezări. În primă fază mi-am
propus realizarea unor investigații
noninvasive, precum realizarea
unei prospecții geofizice.

5.000

0

martieoctombrie
2022

5

Prospecții geofizice la
Râpa de Jos
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Aprobat

Perioada
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100,000

90.000

maioctombrie
2022

Cercetări arheologice
sistematice la
Călugăreni (Nicoleta
Man)

Continuarea cercetărilor
sistematice din anii
precedenți

Continuarea cercetărilor
anterioare din castru și terme.

Prospecțiuni
geomagnetice in castrul
roman de la Sărățeni

Proiectul constă in
realizarea de prospecții in
curțile și grădinile
disponibile pentru a intregii
planimetria internă a
castrului

Identificarea, delimitarea și
stabilirea elementelor structurale
ale castrului roman.

6.500

6.500

martieoctombrie
2022

8

Volum conferinţă:
Exploring Dwellings and
Manufacturing Spaces in
Medieval Context
(7th – 14th Centuries)
Târgu Mureş, 27-30
octombrie 2020

Editarea şi publicarea
volumului conferinţei
internaţionale din 27-30
octombrie 2020 în seria
Orbis Mediaevalis prin
cofinanţare împreună cu
Complexul Muzeal Arad,
conform protocolului de
colaborare între cele două
instituţii

Publicarea rezultatelor
conferinţei, având ca tematică
explorarea locuinţelor şi a spaţiilor
de producţie în evul mediu (sec. 714). Volumul va cuprinde şi
contribuţiile cercetătorilor
renumiţi din Ungaria, Croaţia şi
Bulgaria care n-au putut participa
din cauza pendemiei.

5.000

5.000

ianuariemartie 2022

9

Măsurători de
rezistivitate electrică la
tumulii de la Bezid
(Berecki Sándor)

Măsurarea rezistivităţii
electrice a solului în cazul
tumulilor de la Bezid,
determinarea caracterului
antropic sau natural al
fenomenelor

Obţinerea unor informaţii
relevante în vederea planificării
săpăturilor arheologice

15.000

7.000

aprilie-iunie
2022

6

7
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10

Măsurători de
rezistivitate magnetică
la fortificaţia eneolitică
Şincai–Cetatea Păgânilor

Măsurarea rezistivităţii
electrice a solului în
fortificaţia eneolitică
(cultura Coţofeni) de la
Şincai, identificarea
locurilor cu potenţial
arheologic ridicat,
neafectat de săpăturile
anterioare

Obţinerea unor informaţii
relevante în vederea planificării
săpăturilor arheologice

15.000

7.000

aprilie-iunie
2022

11

Editare şi tipărire
volum:
Dobos Alpár (ed.):
Migration Period
Cemetery at Ernei,
Mureş County, 2022,
Mega, Cluj-Napoca.

Valorificarea rezultatelor
săpăturilor arheologice din
2015 de la Ernei–Situl 7

Prezentarea necropolei din
perioada migraţiilor de la Ernei şi
punerea în circuitul ştiinţific a
analizelor efectuate

15.000

0

augustoctombrie

12

Marisia AHP 3/2021

Tipărirea anuarului MJM

Diseminarea rezultatelor
cercetărilor din domeniu

16.000

16.000

ianuariemartie

13

Marisia AHP 4/2022

Tipărirea anuarului MJM

Diseminarea rezultatelor
cercetărilor din domeniu

16.000

0

iuniedecembrie
2022

14

Expoziția permanentă
de arheologie și Istorie
din Cetatea medievală

organizarea expoziției
permanente care lipsește
de 10 ani din oferta MJM

Popularizarea patrimoniului
arheologic şiistoric al jud. Mureș

25.000

0

ianuariedecembrie

146.400

144.800

Total Sectia Arheologie
SECȚIA ARTĂ
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Program 2022
Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

1

Expoziţie permanentă
Galeria de artă
maghiară modernă
Organizarea spațiului
expozițional,
promovarea expoziției.

Punerea în valoare a
patrimoniului.

Informarea publicului asupra
valorilor de artă.

20.000

0

Ianuarie

2

Expunere lucrare
Eustațiu Stoenescu

Punerea în valoare a
patrimoniului.

Informarea publicului asupra
valorilor de artă.

2.000

1.000

Ianuarie

3

Expoziție temporară
Nicolae Tonitza

Educarea publicului.

Informarea publicului asupra
valorilor de patrimoniu local și
educarea plastică a tinerilor.

30.000

20.000

Septembrie

4

Catalogul Palatului
Culturii

Punerea în valoare a
monumentului arhitectural
Palatul Culturii din Târgu
Mureș și a valorilor
patrimoniale pe care le
conține.

Informarea publicului asupra
valorilor de artă.

30.000

12.000

Septembrie

5

Publicaţie Conferinţă
Ion Vlasiu. Expoziție
temporară Ion Vlasiu

Educarea publicului.

Informarea publicului asupra
cercetărilor în domeniul artei.
Promovarea unei lucrări de artă
recent restaurată.

30.000

14.700

Octombrie

Expoziție temporară
retrospectivă Oliver
Pittner

Punerea în valoare a
lucrărilor autorului din
patrimoniul Secției de Artă,
cu colaborarea altor muzee
și a colecționarilor privați
din România.

Informarea publicului asupra
caracteristicilor creației artistului
Oliver Pittner

50.000

40.000

Noiembrie

162.000

87.700

6

Total Sectia Arta
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

SECŢIA ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ
Organizarea de lectorate pe
teme de istorie și etnologie
cu scopul de a transmite noi
informaţii legate de
urmările Primului Război
Mondial în societatea
mureșeană, în mediul rural;
lectorate de muzeologie
Lectorate pe teme de
referitoare la reprezentarea
1
istorie, etnologie,
muzeală a societăţii
muzeologie
influenţate de război şi
urmările acestuia; lectorate
integrate Centenarului
încoronării din 1922.
Organizarea de lectorate pe
teme de paleografie
româno-chirilică, de istoria
şi evoluţia patrimoniului
local

Obiective
(descrierea acţiunii)

Lectorate pentru elevi și studenți
de la Facultatea de Ştiinţe şi Litere
"Petru Maior a UMFST Tg. Mureş,
cu subiecte legate de tematica
expozițională ”Mureșeni în
tranșeele Marelui Război” ;
”Societatea mureșeană dincolo de
tranșeele Marelui Război”;

Pagina 125

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

5.000

2.000

Perioada
(luna)

lunar,
conform
calendarului
anului şcolar
şi universitar
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Nr.
crt.

2

3

Acțiunea

Calendarul popular la
români în tradiții și
obiceiuri

Şezători muzeale

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Prezentări lunare despre
obiceiurile calendaristice și
ateliere de pedagogie muzeală
unde este cazul: realizarea de
mărțișoare, cununițe de sânziene,
cununa grâului de exemplu, cruce
de flori la Ziua Crucii, podoabe
pentru turcă, prâsnele (din carton,
Cunoașterea culturii
cu motive tradiționale pictate) de
spirituale tradiționale, a
exemplu. Prezentări lunare legate
obiceiurilor tradiționale ale de obiceiurile populare la români
românilor din județul Mureș. din luna respectivă: Boboteaza
(ian), Dragobete (febr), Mărțișor
(martie), Paști (apr), Rusalii (mai)
Sânziene (iunie), Sf. Ilie (iulie),
obiceiul cununii (august) Ziua
Crucii (sept) Sf. Arhangheli Mihail
și Gavril (nov) Colindatul de
Crăciun (dec). Coordonator: dr.
Pop Laura

5.000

3.500

lunar

Organizarea atelierelor lunare de
pedagogie muzeală prin care se
urmăreşte promovarea
meşteşugurilor tradiţionale, a unor
obiceiuri dar şi a patrimoniului
muzeal.
Coordonator: Marc
Livia

4.000

1.500

lunar

Cunoaşterea meşteşugurilor
tradiţionale, a obiceiurilor
locale şi a patrimoniului
muzeal
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Nr.
crt.

4

5

6

Acțiunea

Colocviul national:
”Valorizări muzeale
recente. Istorii şi
identități culturale
pierdute și/sau
regăsite”

Expoziția-un atelier
deschis. Sistematizarea
bazei de date a
proiectului Mureşeni în
Tranşeele Marelui
Război

Expozitie temporară
Portul popular de
sărbătoare în obiceiurile
populare din județul
Mureș

Scopul

Colocviul national:
”Valorizări muzeale
recente. Istorii şi identități
culturale pierdute și/sau
regăsite”

Punerea în valoare a
documentelor etnologice și
istorice, arhivistice,
fotodocumentare și
artistice- prin completarea
informaţiei selectate şi
prelucrate în info-touch-uri
expozitionale, în funcţie de
interactivitatea şi dinamica
atelierelor tematice
expoziţionale deschise.
Realizare unei expoziții
temporare care să prezinte
obiceiuri și tradiții
mureșene. Ghid
expozitional. Module
expoziționale care să
prezinte obiceiuri și tradiții
mureșene: obiceiurile de
nuntă la români, maghiari și
sași. Coordonator: dr.Pop
Laura

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Organizarea Colocviului National:
” Valorizări muzeale recente.
Istorii şi identități culturale
pierdute și/sau regăsite ”- cu
scopul de a introduce în circuitul
ştiinţific naţional rezultante
recente ale cercetării şi valorizării
muzeale. Coordonatori: dr Marc
Dorel, Pop Angela

15.000

12.000

iunie

Completarea bazei de date
selective ale proiectelor de
cercetare și expoziționale
anterioare. Coordonatori: dr Marc
Dorel, Petruța Cătălin

3.000

2.000

ianuarie decembrie

30.000

Noaptea
Muzeelor 2022 noiembrie
2022

Realizare unei expoziții temporare
care să prezinte obiceiuri și tradiții
mureșene. Ghid expozitional.
Module expoziționale care să
prezinte obiceiuri și tradiții
mureșene: obiceiurile de nuntă la
români, maghiari și sași.
Coordonator: dr.Pop Laura
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Nr.
crt.

Acțiunea

7

Portul popular mureşean
din colecţia Muzeului de
Etnografie şi Artă
Populară

8

Expoziția muzeală ”De
la cămeşa de ieri, la ia
de azi ”

9

10

Scopul
Promovarea în mediul online a celor mai
reprezentative elemente de
port popular din
patrimoniul muzeului
Promovarea colecției de
cămăşi femeieşti din
patrimoniul muzeului și a
cămăşilor cusute de
meşterii populari în cadrul
şezătorii urbane "
Târgumureşencele cos ie"

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Realizarea unei expoziții muzeale
virtuale, dedicată Zilei Portului
Naţional. Coordonator: Marc Livia

5.000

1.500

mai-iunie

Realizarea unei expoziții muzeale
temporare la sediul muzeului,
dedicată Zilei Iei. Coordonator:
Livia Marc

2.000

2.000

iunie

Programul cultural
"Vacanţă la muzeuînvaţă cu noi!"

Promovarea expoziţiilor
tematice şi patrimoniului
etnografic în rândul copiilor
aflaţi în vacanţă, prin
dobândirea unor deprinderi
şi cunoştinţe în cadrul
atelierelor de lucru.

Ateliere de lucru: Însemne regale
- colaj , metaloplastie; De la pacpac, la Battlefield - joaca de-a
războiul; Pomul vieții - pictură pe
lemn după mobilierul pictat,
Costumul păpușii -confecţionarea
şi coaserea elementelor de port
popular. Coordonator: Livia Marc

5.000

3.000

iulie

Campanie de cercetare
etnografica şi etnoistorică. "Lumea rurală
de la interbelic la
postbelic"

Valorificarea portului
popular de sărbătoare din
colecția muzeului și a
patrimoniului imaterial
legat de obiceiurile
tradiționale mureșene.
Valorificarea arhivei digitale
a secției

Campanie de cercetare etnografica
şi etno-istorică.

10.000

5.000

lunar
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Nr.
crt.

Acțiunea

11

Expoziția muzeală
”Sărbătorile de iarnă în
Mureș. Colindatul,
lăturenia și turca”

12

BMM - Icoane din
colecția Muzeului de
Etnografie

13

MARISIA, serie nouă, nr.
2, 2021

14

Mureşeni în tranşeele
Marelui Război

Scopul
Promovarea colecției
etnografice a muzeului și a
patrimoniului imaterial
legat de sărbătorile
tradiționale de iarnă din
județul Mureș.
Catalog de colecție valorificarea colecției de
icoane pe sticlă și lemn,
Sectia de Etnografie si Arta
Populara
Volum special ”Marisia” valorificarea unor lucrări
prezentate la Conferința
Națională ”Războiul în
memoria culturală” și a
altor materiale acumulate
în arhiva științifică a
muzeului
Materiale promoționale ale
proiectului de cercetare si
valorificarea expoziţională
Mureşeni în tranşeele
Marelui Război

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Realizarea unei expoziții muzeale
temporare la sediul muzeului,
dedicată sărbătorilor de iarnă din
județul Mureș. Coordonator: dr
Laura Pop

3.000

2.000

dec

Coordonator: Marc Livia

15.000

14.000

ianuarie octombrie

Coordonator: dr Marc Dorel

15.000

14.000

iunie noiembrie

Coordonatori: Pop Angela, dr Marc
Dorel

10.000

10.000

februarie-mai

135.000

102.500

Total Secția Etnografie și Artă Populară
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

SECŢIA CENTRUL DE CERCETARE A LIMESULUI ROMAN

1

2

Mineralia

Atragerea publicului către
muzeu

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

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

Activitate bianuală cu vânzare.
Prezintă publicului eșantioane de
pietre prețioase și decorative,
fosile, meteoriți, prelucrate sau
brute. Fiecare ediție va prezenta o
”vedetă” cu informații și imagini
pe panouri expoziționale și
eșantioane în vitrine separate de
restul expoziției. Mineralul
”vedetă” este un pretext pentru o
susținută activitate educațională
legată de înțelegerea scoarței
terestre.
Activitate educativă de
popularizare a domeniilor de
activitate și expoziționale și
cercetare.Copiii vor afla istoria
diferitelor obiecte ce pot fi expuse
în expoziții sau depozitate în
muzeu. Vor executa din materiale
diverse, prin tehnici variate, o
seamă de obiecte legate de temele
discutate.
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500

500

Martie şi
octombrie

2.000

2.000

Aprilie
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

3

Educaţie muzeală:
„Muzeul la școală Școala la muzeu”

Atragerea copiilor și elevilor
către muzeu

4

Educație muzeală:
”Vacanța la muzeu”

Atragerea copiilor și elevilor
către muzeu

Obiective
(descrierea acţiunii)
Activitate educativă
interdisciplinară legată de orice
posibilă temă de cercetare sau
expozițională. Copiii pot face
legătura dintre materiile învățate
la școală și activitățile dintr-un
muzeu. Pot înțelege necesitatea
cercetărilor într-un anumit
domeniu, pot înțelege de ce
cunoștințe specifice este nevoie
pentru a face anumite studii.
Ianuarie: calendar roman,
Februarie: Equirria, Martie:
echipament militar, Iunie: arcași,
Septembrie: architectura militara,
octombrie: școala romană.
Activitate educativă prin care
participanții vor dobândi
cunoștințe despre istoria unor
obiecte/artefacte din muzeu, sau
depozitele muzeale: ”povești” ale
obiectelor aparținând diferitelor
epoci istorice, descoperite pe
teritoriul orașului sau județului.
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

4.000

4.000

Ianuariedecembrie

3.000

3.000

Iulie și august
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

5

Ziua internațională a
monumentelor și a
siturilor

Atragerea vizitatorilor către
muzeu

6

Festival 10R de la
Călugăreni (Festivalul
CultuRilor)

Promovarea sitului roman şi
monastic de la Călugăreni

7

Cercetări nondistructive la siturile
romane de la Sighișoara
și Cristești

Delimitarea siturilor

Obiective
(descrierea acţiunii)
Obiectivul evenimentului este de a
promova Parcul Arheologic de la
Călugăreni și pentru a atrage
atenția către importanța protejării
patrimoniului arheologic. În cadrul
evenimentului vor fi organizate
ghidaje la pavilioanele Time Box,
iar câmpul de lavandă din castrul
roman va fi curățată și pliată cu
ajutorul vizitatorilor.
A zecea ediţie a evenimentului
muzeal de amploare, conţine
elemente de reenactment, de
pedagogie muzeală, expoziţională
şi artistică.
Cartarea unei zone cât mai extinse
a perimentrului sitului de epocă
romană prin măsurători geofizice și
periegheză.
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

4.000

4.000

Aprilie

90.000

75.000

August

15.000

12.000

Martie-mai

Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.

8

9

Acțiunea

Scopul

Analize arheometrice Ceramica romană de la
Călugăreni

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

Antique Vibes

Atragerea studenților și al
elevilor de liceu către
muzeu.

Obiective
(descrierea acţiunii)
Analizele petrografice de tip XRF
pe materialele ceramice este
necesară pentru a realiza o bază
de paste ceramice locale la
Brâncovenești și Călugăreni. În
cazul celor de la Brâncovenești se
vor selecta acele vase, care
datorită cercetărilor din atelierul
ceramic s-au adeverit a fi produse
locale. Mostrele locale pot fi
folosite ca și bază de comparație
în cazul tuburilor de boltă,
descoperite în atelierul ceramic,
pentru a determina sau verifica
locul de producție a acestora.
Realizarea unor ateliere de
pedagogie muzeală legate de
cultura romană în cadrul
festivalulului Vibe de la Târgu
Mureș. Promovarea parcului
arheologic și al Festivalului Roman
de la Călugăreni pentru unui nou
grup țintă.
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

10.000

7.000

Martieseptembrie

5.000

0

Iulie
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Nr.
crt.

Acțiunea

10

Tabara de arheologi:
ARCheologie/RegESZek
ed. 3

11

Conferința Arheologia
Transilvanica ed. 2

12

Arheologie publică:
workshop internațional
de Noaptea
Cercetătorilor

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Realizarea unor serii de ateliere de
pedagogie muzeală pentru tinerii
din Călugăreni între vârstele 7–14.
Copii vor afla anumite lucruri
Atragerea comunităţii locale
despre cultura romană şi situl
de la Călugăreni către
arheologic în vecinătatea satului.
protejarea patrimoniului
Prin această activitate va fi
arheologic roman.
promovată parcul arheologic
roman de la Călugăreni şi alte
programe organizate de către
muzeu.
În cadrul acestei conferințe
internaționale organizate în
parteneriat cu Universitatea
Diseminarea rezultatelor
Babeș-Bolyai și Asociația Posta
științifice
Bela se dorește crearea unui forum
pentru discutarea problemelor
stridente din arheologia
transilvană.
Scopul workshopului este de a crea
un forum pentru discutarea
problemelor metodologice în
legătură cu arheologia publică,
prezentarea rezultatelor de
cercetare și al practicilor
Diseminarea rezultatelor
internaționale, și promovarea
științifice
cooperării între sfera civilă și cea
profesională. Workshopul va fi unul
internațional. Evenimentul va fi
organizat ca parte a evenimentului
Noaptea Cercetătorilor din 2022 în
luna septembrie.
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

5.000

4.000

15.000

15.000

10.000

9.000

Perioada
(luna)

Iulie-August

15.000

martie

Septembrie
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Nr.
crt.

13

14

Acțiunea

Scopul

Ziua
Europeană a Arheologiei

Promovarea patrimoniului
arheologic roman de la
Călugăreni

Războiul tranșeelor Editare album

Publicarea rezultatelor
științifice

Obiective
(descrierea acţiunii)
În cadrul proiectului se dorește
valorificare elementelor de arc
reflex și a vârfurilor de săgeată
descoperite în cursul săpăturilor
arheologice de la Călugăreni în
cadrul unei miniexpoziții,
organizarea unui concurs de tir cu
arcuri reflex și elemente de
reanectment.
Tranșeele din Primul Război
Mondial situate pe teritoriul
județului Mureș sunt elemente
definitorii ale peisajului cultural
mureșan. Acestea monumente ale
patrimoniului imobil cercetate
sistematic prin mijloace și tehnici
interdisciplinare (GIS, măsurători
topografice, fotografii aeriene,
periegheză) s-a desfășurat paralel
cu cercetările cartografice din
arhive și publicații și valorificarea
muzeologică. Un catalog foto are
menirea de a prezenta în detaliu
technica de lucru și rezultatele
acestuia.
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

5.000

4.000

Iunie

15.000

12.000

Ianuarie-Iunie
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Nr.
crt.

15

Acțiunea

Săpături preventive
afectate de proiectul de
dezvoltare al parcului
arheologic

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Cercetarea zonelor afectate
de investițiile din parcul
arheologic

În cadrul investițiilor preconizate
la imobilele din Călugăreni nr. 4-5
din fondurile PNRR se vor demola
două clădiri existente. Zonele
aflate sub aceste clădiri trebuie
cercetate preventiv pentru a nu
afecta structurile arheologice prin
lucrăriel de construicție pe locul
acestora.

Total SECŢIA CENTRUL DE CERCETARE A LIMESULUI ROMAN

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

40.000

0

223.500

151.500

50.000

50.000

Perioada
(luna)

maioctombrie
2022

15.000

SECŢIA ISTORIE

1

ORGANIZAREA
EXPOZIȚIEI: Expoziția
Paulinii

Expoziția temporară
acoperă istoria ordinului
Paulin, singura ordine
religioasă fondată în
Ungaria medievală

Este o expoziție unică și complexă,
care ar putea fi implementat cu
succes la Tg. Mureș, având ca
reper mănăstirea paulină de la
Sâncraiul de Mureș, unul dintre
cele mai însemnate mănăstiri
medievale din Transilvania.
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Nr.
crt.

2

Acțiunea

ORGANIZAREA
EXPOZIȚIEI: GyörkösMányi

Scopul

Expoziția itinerantă a
pictorului transilvănean
Györkös-Mányi Albert

Obiective
(descrierea acţiunii)
Albert Györkös-Mányi a participat
la 28 de expoziții de grup și a avut
18 expoziții personale în România
și în străinătate. Istoricul de artă
Jenő Murádin descrie opera lui
Albert Györkös-Mányi după cum
urmează: "Și-a extras experiența
din lumea ordonată a satului său
natal din permietrul Călata și a
satului transilvănean în general,
precum și din experiențele sale din
copilărie. Picturile sale se
caracterizează prin abstracțiuni
naive care ignoră legile
perspectivei și, în același timp,
prin culori puternice, expresive și
simplitate."
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

10.000

5.000

Perioada
(luna)

Iulie-August
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Nr.
crt.

3

Acțiunea

ORGANIZAREA
EXPOZIȚIEI: Berea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Expoziția itinerantă
prezintă istoria și fabricarea
berii în Bazinul Carpatic

Vizitatorii pot afla despre cultura
băuturii a strămoșilor noștri
cuceritori, despre berarii
medievali, despre berarii germani
și cehi, despre începuturile
fabricării industriale a berii și
despre istoria celor mai mari
fabrici de bere, a fabricilor de
bere de stat și a fabricilor mici de
bere de astăzi. Cum se fabrică
berea, cum se transformă orzul în
malț, diferența dintre berile cu
fermentație joasă și cele cu
fermentație înaltă. De asemenea,
vor afla dacă berea era băutura
preferată a burgheziei sau a clasei
muncitoare și cum era controlată
și influențată popularitatea ei prin
diverse mijloace de propagandă.
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

15.000

13.000

Perioada
(luna)

MaiDecembrie
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

4

Proiectul Târgu Mureș
100

Proiectul vizează
prezentarea și promovarea
patrimoniului construit din
Târgu Mureș

5

Simpozion internaţional
de antropologie fizică,
ediţia a IV-a

Prezentarea noilor
descoperiri în domeniu

Săpătură de salvare
Cetatea Saschiz

Săpătură de salvare cu
scopul protecţiei
patrimoniului arheologic monument istoric Cetatea
Saschiz

6

Obiective
(descrierea acţiunii)
Promovarea patrimoniului
construit târgumureșean se va
realiza prin organizarea de
programe culturale dar și prin
realizarea unui catalog care va
prezenta cu detalii de amănunte
cele mai frumoase clădiri ale
orașului nostru, cu rolul de
educare a publicului în ceea ce
privește recunoașterea bogăției
culturii și să asumarea
responsabilității pentru
protejarea, întreținerea și
transferul patrimoniului către
generațiile viitoare.
Prezentarea noilor descoperiri în
domeniu de specialişti din centre
importante ale Europei (Franţa,
Croaţia, Ungaria şi România). Prin
organizarea simpozionului
internaţional sprijinim prestigiul
internaţional al Muzeului Judeţean
Mureş.
Cetatea Țărănească din Saschiz a
fost o cetate ridicată de sași
începând cu anul 1347 la 4
kilometri nord de localitatea
Saschiz, refugiu pentru localnici în
caz de invazii
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

150.000

0

MartieDecembrie

10.000

10.000

Octombrie

30.000

30.000

Aprilie-Iunie
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Nr.
crt.

7

8

9

10

Acțiunea

Săpătură de salvare
Castelul Bethlen, Criș

Scopul

Săpătură de salvare cu
scopul protecţiei
patrimoniului arheologic monument istoric Castelul
Bethlen

Cercetare legate de
Prelucrarea științifică a
patrimoniul construit din istoricului patrimoniului
Targu Mures
construit din Targu-Mureș
Prezentarea rezultatelor
Contribuție la editarea
științifice ale proiectului
unui volum de studii
Topografia Monumentelor
despre valorile
Istorice din Targu-Mureș. În
arhitecturale ale
parteneriat cu Asociația
orașului Târgu-Mureș
Muzeului Ardelean,
(ORBÁN J.)
Asociația Centrul Cultural
din Târgu-Mureș etc.
Prezentarea celor mai noi
rezultate ale cercetărilor de
Simpozionul
arhitectură urbană din
"Metamorfozele
Transilvania. Prezentarea
orașului”. Ed. V. (ORBÁN
rezultatelor științifice din
J.)
cadrul proiectului
Topografia Monumentelor
Istorice din Targu-Mureș.

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Castelul Bethlen din Criș a fost
construit între sec XIV-XVIII, în
stilul Renașterii transilvănene, ca
reședință nobiliară fortificată, de
mică amploare. Reședința are două
nivele, un impozant turn circularși
o logie cu deschideri arcuite
semicirculare.

30.000

30.000

Mai-August

Inventariere, documentare,
cercetari de arhive etc.

7.000

6.000

Noiembrie

Pregătirea unui volum de studii
despre patrimoniul construit
târgumureșean.

3.000

2.500

Septembrie

Simpozion știițific în toamna anului
2022 cu cca 20 participanti,
cazare, pliante etc.

5.000

5.000

Octombrie
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Nr.
crt.

Acțiunea

11

Ziua Internațională a
Monumentelor Istorice,
ed. III. 18 aprilie 2022

12

100 dosare de clasare

13

70 de dosare de clasare
cărți vechi

14

Revizuire expoziție
Bernády

15

16

17

Manuscris folcloric
Românesc scris de Ioan
Șincai in anul 1794
Buget program Joia
Muzeală - drepturi de
proiecție, materiale
promo - 3.000lei/lună

Ziua Internațională a
Voluntarilor

Scopul

Diseminarea cercetărilor
recente legate de
monumente târgumureșene,
popularizarea patrimoniului
construit.
Suma necesară pentru plata
expertizei
Suma necesară pentru plata
expertizei
Este necesară reamenajarea
expoziției în vederea
atragerii vizitatorilor
Republicarea manuscriscului
Atragerea vizitatorilor la
activitățile muzeale și nu
numai: proiecții de filme,
tururi ghidate și ateliere
Promovarea voluntariatului
și încurajarea instituției în
sprijinirea eforturilor
voluntarilor și
recunoațterea contribuțiilor
acestora la realizarea
obiectivelor muzeului

Obiective
(descrierea acţiunii)
Prezentarearea rezultatelor
topografiei mureșene de
monumente, prelegeri, tururi
ghidate în oraș, prezentarea
monumentelor, prelegeri etc.
(eveniment restant din 2021 din
cauza pandemiei)
Clasare bunuri culturale de către
experți autorizați.
Clasare cărți vechi de către experți
autorizați.

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

1.000

2.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Atragere vizitatori prin
reamenajarea expoziției.

15.000

5.000

MaiDecembrie

Retipărire cu scopul de a-l pune la
dispoziția vizitatorilor.

10.000

0

Octombrie

Ne dorim ca ziua de joi să rămână
în memoria colectivă a orașului că
ziua de mers la muzeu.

36.000

15.000

IanuarieDecembrie

Organizarea unui eveniment de
recunoașterea meritelor și oferirea
de diplome și abonament gratuit
pentru ăparticiparea la activități
culturale în institușiile de cultură
județene

5.000

1.000

5 Decembrie
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Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022

Nr.
crt.

18

19

Acțiunea

CATALOGUL EXPOZIȚIEI:
Orașul îngrădit

ACȚIUNI CULTURALE:
Noaptea Sânzienelor la
Muzeu Cetate

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Valorificarea rezultatelor
cercetării bibliografice,
arhivistice efectuate în
scopul realizării expoziției
Orașul îngrădit

Editarea şi tipărirea catalogului
expoziției Orașul îngrădit

15.000

15.000

IunieDecembrie

Acțiuni culturale cu ocazia
Noaptea Sânzienelor legat
de expoziția Orașul îngrădit

Acțiuni culturale (ghidaje
tematice, acțiuni de pedagogie
muzeală, prelegeri de
popularizare) legat de expoziția
Orașul îngrădit

5.000

5.000

Iunie

411.000

208.500

3.000

3.000

ianuariedecembrie

2.000

2.000

ianuariedecembrie

Total Secția Istorie

0

SECŢIA ȘTIINȚELE NATURII

1

Programul de pedagogie
muzeală „Muzeul mai
aproape de TINE”.

Valorificarea patrimoniului
muzeal în funcție de
calendarul evenimentelor
ecologice.

2

Proiectul educațional
„Ora de ecologie la
muzeu” -în parteneriat cu Grupul
Milvus.

Educarea punblicului în
sensul conservării
patrimoniului natural.

Perceperea muzeului ca pe o
resursă educațională, care să
dezvolte competențe și cunoștințe
de specialitate; - set de programe
educative lunare, adresate
copiilor, elevilor, tinerilor și
adulților.
Organizarea unor ateliere de
pedagogie muzeală pentru elevi
din ciclul primar și gimnazial și,
implicit, pentru cadre didacice și
părinți, de conștientizare a
importanței conservării speciilor
periclitate, de cercetare aplicată
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

3

Conferința de
comunicări științifice,
cu participare
internațională
„Preocupări recente în
cercetarea, conservarea
și valorificarea
patrimoniului cultural” ediția a XVI-a.

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

4

Școala de vară la muzeu
- ediția a XII-a.

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

5

Tricolorul României în
lumea vie
- ediția a X-a.

6

Editare și tipărire
MARISIA II, fascicula
Științele Naturii.

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

Obiective
(descrierea acţiunii)
Conferință tematică, având ca
invitați specialiști renumiți în
domeniul Științele naturii,
respectiv în domeniul Pedagogie
muzeală, din România si din alte
țări;
- introducerea în circuitul științific
a rezultatelor cercetărilor în
domeniu, efectuate de către
specialiști.
Organizarea unor ateliere de
pedagogie muzeală pentru copii și
elevi, în cadrul cărora aceștia își
pot manifesta creativitatea,
îndemânarea și abilitățile de
comunicare și de lucru în echipă și
pot pătrunde în tainele muzeului.

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

20.000

15.000

iunie

2.000

2.000

iulie

Miniexpoziţie: „Piese muzeale
deosebite din colecțiile științifice
ale Muzeului”;
- videoproiecție;
- atelier de pedagogie muzeală.

1.000

1.000

decembrie

Introducerea în circuitul științific a
rezultatelor cercetărilor din
domeniul Științele naturii.

10.000

10.000

2022
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Nr.
crt.

7

Acțiunea
Editare și tipărire
PEDAGOGIE MUZEALĂ
VIII,
fascicula Științele
Naturii.

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Valorificarea cercetărilor
științifice în domeniu și a
bunurilor culturale mobile și
imobile din Muzeul
Județean Mureș - Secția de
Științele Naturii.

Introducerea în circuitul științific a
rezultatelor cercetărilor din
domeniul Pedagogie muzeală (din
subdomeniul Științele naturii).

Total Secția Științele Naturii

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

8.000

8.000

46.000

41.000

Perioada
(luna)

2022

0

4.044

SERVICIUL ADMINISTRATIA PALATULUI CULTURII
Spectacol muzical de deschidere
eveniment, ghidaje tematice,
promovare eveniment, materiale
auxiliare pentru eveniment.

100.000

100.000

Mai

1

Noaptea Muzeelor 2022

Atragerea publicului local la
activități muzeale.

2

Catalogul Palatului
Culturii

Republicarea Catalogului
Palatul Culturii din Târgu
Mureș: 1908-1913 ISBN: 978606-8235-24-0

Promovare Palatul Culturii.

40.000

15.000

Octombrie

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

Ghidaje tematice ținute special
pentru preșcolari și clasele primare
de un personal calificat în care
lăngă turul Palatului, tinerii vor
avea prilejul să aiba parte și de
activități recreative.
Consumabile,
Materiale promoționale, necesitate
pentru program,
organizare evenimente, cursuri de
formare profesională pt personalul
de specialitate

35.000

20.000

IanuarieDecembrie

3

Atelier de pedagogie
muzeală
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

ORGANIZAREA
EXPOZIȚIEI: Colecția
EMűK

Expoziția itinerantă a
colecției Centrului de Artă
din Transilvania

5

Participarea la Tărguri
de turism

Întâlnire cu factorii din
turismul intern și extern
(touroperatori, ghizi,
turisti) în vederea
promovării valorilor
Palatului Culturii

6

Materiale de promovare
Palatul Culturii

4

7

Târgul de Cultură ed.I

Prezentarea Palatului
Culturii la diferite puncte
de informare, târguri de
turism, expoziții etc.
Programul de manifestări
cultural artistice dedicat
sărbătoririi Zilei Culturii
Naționale și Zilei Culturii
Maghiare

Obiective
(descrierea acţiunii)
Expoziția prezintă materiale ale
artei plastice transilvănene după
1920 și cuprinde și realizarea unui
catalog cu lucrările de artă
prezentate.
Participarea la Tărgurile
Internaționale de Turism de la
Bucuresti (primavara-toamna),
Budapesta (1x) si Berlin (1x) alături
de cei de la Asociația Visit Mureș
care au standuri la tărgurile
respective. Prezența noastră ar fi
de bun augur, așa putem să ne
întălnim direct cu cei care
organizează grupuri și astfel putem
să-i atragem către Palatul Culturii,
ca destinație turistică. Suma
solicitată este una minimalistă, ea
constă doar din costul
transportului, cazării, a diurnei
unei singure persoane plus a
materialelor promoționale
Materiale de promovare: mape de
prezentare, cărți de vizită, roll-up,
broșuri tematice în 5 limbi,
agende, pixuri personalizate etc.
Obiectivul evenimentului este de a
promova personalități marcante
ale ambelori culturi și crearea unui
dialog între acestea

Pagina 145

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

30.000

18.000

aprilie-iunie

15.000

0

MartieNoiembrie

10.000

10.000

IanuarieDecembrie

20.000

0

Ianuarie
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Nr.
crt.

8

Acțiunea

Târgul de Turism
Cultural ed.I

Scopul

Programul propune
educarea agențiilor
economice din domeniul
turismului cu ocazia Zilei
Internaționale a Turismului

Obiective
(descrierea acţiunii)
Educarea operatorilor economici
din domeniul turismului, prin
îmbogățirea ofertelor turistice cu
obiective specifice care scot din
anonimat patrimoniul cultural local
și oferirea pachetelor de turism
cultural de calitate

Total Serviciul Administratia Palatului Culturii

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

27
Septembrie

10.000

0

260.000

163.000

25.000

17.000

aprilie

20.000

17.000

iunie

35.000

0

septembrie

0

SECȚIA LABORATOR CONSERVARE RESTAURARE

Workshop restaurare
pictura ulei pe panza

conservarea și restaurarea
unor piese din patrimoniul
muzeal;colaborarea cu
specialiști din
țară;asigurarea unui feed
back în ce privește
prioritățile de restaurare

2

Workshop restaurare
icoane pe sticla

Colaborarea cu alte secții –
asigurarea unui feed-back în
ce privește prioritățile de
restaurare, reabilitarea
pieselor în vederea
expunerii

3

Sesiune de comunicări
pe teme de restaurare

Schimb de experiență,
popularizarea MJM,
stabilirea unor contacte cu
specialiști în domeniu

1

Asigurarea unei stări de conservare
optime pentru expunerea și
valorificarea patrimoniului
muzeal; Implicarea în munca de
restaurare atât a specialiștilor
Laboratorului de Conservare
Restaurare, cât și a unor specialiști
de la alte instituții de profil
Asigurarea unei stări de conservare
optime pentru colecția din
patrimoniul secției de etnografie;
implicarea în munca de restaurare
atât a specialiștilor Laboratorului
de Conservare Restaurare, cât și a
unor specialiști de la alte instituții
de profil, studenți etc.
Asigurarea unei activități axate pe
latura științifică, prin susținerea
unor prezentări, ce va aduce un
plus la nivel profesional, prin
asimilarea de noi cunoștințe și
informații
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Nr.
crt.

4

Acțiunea

Workshop restaurare
lemn policrom

Obiective
(descrierea acţiunii)

Scopul

Conservarea și restaurarea
unor piese din patrimoniul
muzeal; colaborarea cu
specialiști din țară și de la
alte secții; asigurarea unui
feed back în ce privește
prioritățile de restaurare

Asigurarea unei stări de conservare
optime pentru expunerea și
valorificarea patrimoniului
muzeal; implicarea în munca de
restaurare atât a specialiștilor
Laboratorului de Conservare
Restaurare, cât și a unor specialiști
de la alte instituții de profil,
studenți, absolvenți, voluntari,
etc.

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

25.000

17.000

105.000

51.000

0

1.488.900

950.000

15.000

Promovarea în continuare a muzicii
de divertisment având ca srop
atragerea în sala de concert a unui
alt segment de public decât cel
tradițional și care să devină apoi
public permanent al Filarmonicii
îndrăgind valorile muzicii clasice
autohtone și universale
interpretate de artiștii
tîrgumureșeni

15.000

15.000

ianuarie

Interpretarea unor lucrări celebre
din creația muzicală românească

6.000

6.000

ianuarie

Interpretarea unor lucrări celebre
din creația muzicală maghiară

6.000

6.000

ianuarie

Total Laborator -conservare - restaurare
TOTAL GENERAL MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ

octombrie

8). FILARMONICA DE STAT MUREŞ

1

Luna muzicii de
divertisment „Der
Wiener Walzer lässt uns
grüßen...”

2

“Hommage on Mihai
Eminescu´s poetry “

3

“Hommage on Kölcsey
Ferenc´s poetry – 1823“

Două concerte de Anul Nou
și un concert cu muzică de
divertisment

Concert extraordinar cu
prilejul Zilei Culturii
Române
Concert extraordinar cu
prilejul Zilei Culturii
Maghiare
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

4

Concert coral
extraordinar de ziua
îndrăgostiților

Atragerea în sala de concert
a unui public tânăr care
este sensibil la o asemenea
idee

5

“Conducting is great!”
”Dirijori tineri”

Concert extraordinar
dirijat de dirijori tineri

6

“Viva la Operetta!”

Concert extraordinar de
Operetă

7

Concert extraordinar de
Ziua Femeii

“Ladies First...!” Concert
extraordinar de Ziua Femeii

8

“Hommage on Petőfi
Sándor´s poetry – 1848“

Concert extraordinar în
întămpinarea Zilei
Maghiarilor de Pretutindeni

Obiective
(descrierea acţiunii)
Iubirea este prezentă atât în
operă, operetă căt și în muzica
programatică. Asceasta este
apreciată mai ales de generația
tânâră.
Acordarea șansei pentru dirijori
tineri premiați la diferite
concursuri naționale sau
internaționalele.
Recuperarea lipsei genului de
Operetă în Târgu Mureș. Melomanii
adoră acest gen.
Sensibilizarea bărbațiilor în
oferirea unui cadou muzical celor
dragi.

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

7.000

7.000

februarie

8.000

8.000

februarie

7.500

7.500

februarie

7.500

7.500

martie

Interpretarea unor lucrări celebre
din creația muzicală maghiare.

7.000

7.000

martie

“Classic meets the best
local virtuoses”

Concert extraordinar de
interpretare cu profesioniști
târgumureșeni

Promovarea angajaților
Filarmonicii care sunt la nivelul de
a interpreta lucrări în calitate de
soliști.

5.000

5.000

martie

10

Concert extraordinar
vocal-simfonic Pascal
“Musical Celebration of
Easter”

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

Oferirea de cătra Filarmonica de
Stat publicului ei meloman a unui
repertoriu care să sensibilizeze
sufleteşte pe toţi iubitorii muzicii
sacre

7.500

7.500

11

“Let´s Dance!”

Concert eveniment
”Filarmonica Dansează”

Prezentarea elementelor de dans
în muzica clasică cu ocazia Zilei
Internaționale de dans. (29 aprilie)

6.000

6.000

9
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Nr.
crt.

Acțiunea

Scopul

12

Zilele Muzicale
Târgumureşene

Festival de răsunet naţional
cu o tradiţie de aproape
cinci decenii

13

“Let`s go to the
cinema!”

Concert extraordinar cu
Muzică din Filme

14

Zilele ”Rudolf Wagner
Régeny”

Programarea unor lucrări de
Rudolf Wagner Régeny

15

“Happy Children s Day”

Concert extraordinar
dedicat Zilei copilului

16

“The talents of
tomorrow”

Concert extraordinar
dedicat tuturor
absolvenților mureșeni

17

“Thanks for your
fidelity!”

Concert extraordinar cu
bijuterii muzicale pentru
închiderea stagiunii

18
19

“Summertime with the
Queen of the
Instruments”
“Welcome back!
Certo...Certo...
CONCERTO”

Seri de vară cu muzică de
orgă
Concert extraordinar de
deschidere a stagiunii
printr-un program special

Obiective
(descrierea acţiunii)
Programarea în sala
târgumureşeană de concerte a
unor interpreţi tineri de mare
valoare şi promovarea celui mai
exigent repertoriului naţional şi
universal
Atragerea publicului prin alt gen
care îndrăgește muzica din filme.
Descoperirea compozitorului de
talie internațională a secolului XX,
născut la Reghin și școlit la
Sighișoara.
Educarea prin artă a tinerei
generații, interpretarea unui
program dedicat copiilor.
Realizarea unui eveniment special
adresat tinerei generații,
absolvenții școlilor și liceelor.
Un program de mare accesibilitate,
care să răsplătească fidelitatea
demonstrată de melomanii
Filarmonicii.
Susținerea de recitaluri de orgă în
diferite locații de pe raza
municipiului și a județului.
Atragerea atenției melomanilor
mureșeni cu un solist de talie
internațională
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

---

Perioada
(luna)

50.000

50.000

mai

10.000

10.000

mai

7.500

7.500

mai

6.000

6.000

iunie

6.000

6.000

iunie

10.000

10.000

iulie

10.000

10.000

iulie/august

7.000

7.000

septembrie
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Nr.
crt.

20

Acțiunea

“Greetings from Japan”

Scopul
Concert Extraordinar –
colaborare cu Ambasada
Japoniei în România,
Asociația de Prietenie
„Kumamoto – România “ și
Liceul Vocațional de Arte
Târgu Mureș

21

Festivalul internaţional
“In memoriam
Constantin Silvestri”

Manifestare artistică de
rezonanţă internaţională

22

“Tod und verklärung”
Concert extraordinar
”Moarte și
Transfigurație”

Comemorarea unor
personalități sau a unor
compozitori

“Viva la Musica di
Camera”

Concert Cameral
Extraordinar al Cvartetului
de coarde „Tiberius” al
Filarmonicii de Stat Târgu
Mureș

23

24
25

26

Concerte educative cu
orchestra
“Happy Birthday
Romania!”
“Love God – AMA-DEUS –
remembering Mozart!”

Concert Extraordinar - Ziua
Națională a României
Zilele Mozart

Obiective
(descrierea acţiunii)
Evidențierea relațiilor artistice
excelente dintre Târgu Mureș și
artiști sau formații din Japonia,
precum și a sprijinului oferit de
Ambasada Japoniei în schimburile
artistice din ultimele două decenii.
Susținerea recitalurilor,
concertelor camerale și
concertelor simfonice sau vocalsimfonice pentru a comemora
creația lui ConstantinSilvestri și a
contemporanilor săi.
Interpretarea lucrăriilor tematice
pe tema de “moarte” a
compozitoriilor cu ocazia Zilei
morților.
Evidențierea nivelului înalt de
interpretare atins de renumita
formație camerală a Filarmonicii
târgumureșene undepot fi invitați
și alți interpreți de prestigiu din
țară și străinătate.
Formarea gustului tinerei generații
pentru muzica clasică
Interpretarea unor lucrări celebre
din creația muzicală românească.
Evidențierea nivelului înalt de
interpretare diferitelor formațiuni
camerale și invitarea unui solist
sau dirijor specialist în muzica lui
Mozart.
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Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

6.000

6.000

septembrie

40.000

40.000

octombrie

6.000

6.000

noiembrie

8.000

8.000

noiembrie

13.000

13.000

5.000

5.000

decembrie

8.000

8.000

decembrie
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Nr.
crt.

27

Acțiunea

“Musical Celebration of
Christmas”

Obiective
(descrierea acţiunii)

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

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

Program 2022
Sursa de finanțare
Bugetul CJM - LEI
Alte
surse
Solicitat
Aprobat

25.000

25.000

TOTAL FILARMONICA DE STAT MUREŞ

300.000

300.000

0

Total general institutii de cultură

3.969.130

2.825.670

249.850
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Perioada
(luna)

decembrie

