
 
          ROMÂNIA              PROIECT 

    JUDEŢUL MUREŞ        

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

                         

                                                                HOTĂRÂREA NR._____ 
                   din 28 februarie 2013 

 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”  
în vederea organizării Concursului naţional de matematică „Brenyó Mihály” şi a Simpozionului 

„Experienţe didactice în context multicultural” 

                     
 
 

               Consiliul Judeţean Mureş, 
               Văzând Expunerea de motive nr.3668/21.02.2013 a Direcţiei Economice pentru 
aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”  în 

vederea organizării Concursului naţional de matematică „Brenyó Mihály” şi a Simpozionului 
„Experienţe didactice în context multicultural”, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
               În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" şi ale art. 97, alin.(1) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic „Bolyai 
Farkas”, în vederea organizării Concursului naţional de matematică „Brenyó Mihály” şi a 
Simpozionului „Experienţe didactice în context multicultural”, în condiţiile prevăzute în 

Convenţia cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 
Mureş, Muzeului Judeţean Mureş şi Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”, str. Bolyai, nr. 3, Tîrgu-
Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

 
 PREŞEDINTE                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                   SECRETAR 

            Ciprian Dobre       Paul Cosma 
 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot026_2012.doc


ROMÂNIA           Preşedinte 
JUDEŢUL MUREŞ                   Ciprian Dobre 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr.3668/21.02.2013 

EXPUNEREA DE MOTIVE 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”  în 

vederea organizării Concursului naţional de matematică „Brenyó Mihály” şi a Simpozionului „Experienţe 
didactice în context multicultural” 

 
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, în perioada 22-24 martie, respectiv în data de 27 aprilie, organizează 

două evenimente de importanţă naţională, Concursul de matematică „Brenyó Mihály” şi Simpozionul „Experienţe 
didactice în context multicultural”, prilej de afirmare şi susţinere a profesionalismului, a potenţialului organizatoric 
şi de manifestare a ospitalităţii, într-un context care evidenţiază învăţământul de performanţă din  unităţile şcolare 
din România şi implicit, din judeţul Mureş. 

Concursul naţional de matematică, organizat sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale, a devenit o 
tradiţie, un reper distinct pentru judeţul nostru. Aflat la a XII-a ediţie, evenimentul destinat copiilor din clasele 
primare, angrenează în concurs, la faza finală, un număr de 75 de elevi şi 7 profesori însoţitori proveniţi din 14 
judeţe ale ţării. În acest sens, se solicită sprijinul Consiliului Judeţean Mureş pentru cazarea profesorilor însoţitori 
la Centrul de Perfecţionare pentru Personalul din Administraţia Publică din incinta Complexului de Agrement 
Mureş, vizitarea gratuită a Palatului Culturii şi asigurarea contravalorii cheltuielilor de tipografie - 1.500 lei. 

De asemenea, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” organizează Simpozionul „Experienţe didactice în context 
multicultural”, care întregeşte imaginea zonei centrale a oraşului ca spaţiu al manifestării individualismului, 
diferenţelor, dar în acelaşi timp al altruismului şi al umanităţii. În fapt, este o activitate deschisă spre noi cercetări, 
un schimb interactiv de informaţii, metode şi modele didactice spec ifice contextului multicultural. Se propun 
coordonate noi în vederea unei schimbări de viziune despre ce înseamnă predarea limbii şi literaturii române 
pentru elevii care o învaţă ca a doua limbă, ne-maternă, ceea ce ar putea servi la îmbunătăţirea nivelului de 
competenţă în limba română a elevilor. Dezbaterile vor avea ca finalitate iniţierea căutării şi găsirea unui repertoriu 
semantic comun, obiectiv în problematica teoriei şi a practicii educaţionale în context multilingv. Scopul 
simpozionului are în vedere şi dinamizarea relaţiilor dintre instituţiile locale, şcoli, licee, cadre didactice şi elevi, 
determinând şi nevoile exacte ale cadrelor didactice. Accentul va cădea pe experienţa didactică a fiecărui dascăl, 
pe modele specifice de predare/ învăţare/ evaluare, atenţionând şi asupra comparaţiilor de atitudine, metode şi 
procedee didactice specifice la clasele cu predare ca limbă maternă, respectiv ne-maternă. Toate comunicările 
ştiinţifice şi aplicative vor fi cuprinse ulterior într-un volum, cotat cu ISBN, la o editură recunoscută CNCSIS 
(Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior), cu referenţi ştiinţifici. În sensul celor 
prezentate, se solicită susţinerea financiară a Consiliului Judeţean Mureş pentru cheltuieli tipografice şi materiale 
consumabile necesare organizării, în valoare totală de 3.000 lei. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
ulterioare, consiliile judeţene pot încheia convenţii de cooperare cu persoane juridice române sau străine, cu 
organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Având în vedere posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural şi a potenţialului turistic al judeţului, 
ţinând cont de implicarea responsabilă în susţinerea învăţământului de performanţă, propunem participarea 
Consiliului Judeţean la realizarea celor două evenimente culturale. În acest sens, supunem spre aprobare 
proiectul de hotărâre alăturat şi Convenţia de cooperare, parte integrantă al acestuia.  
 
      Director Economic 
            Bartha Iosif 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 
 



 
                             Anexa 

 ROMÂNIA                                            LICEUL TEORETIC „BOLYAI FARKAS”  
 JUDEŢUL MUREŞ                                       TÎRGU-MUREŞ 
 CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ                                                    Nr.______/__________ 
 Nr.______/__________                                                                   
                  

 
CONVENŢIE DE COOPERARE 

privind colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”  în vederea 
organizării Concursului naţional de matematică „Brenyó Mihály” şi a Simpozionului „Experienţe didactice 

în context multicultural” 
 

I. PREAMBUL: 
 
 Având în vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Intenţionând promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic,  
 
 1.1 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având cod fiscal 
4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat 
prin Preşedinte – Ciprian Dobre, pe de o parte 

                                                                               şi 

 
             1.2. LICEUL TEORETIC „BOLYAI FARKAS”, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Bolyai, nr.3, tel: 0365-
882749, cod fiscal 4323560, având cont IBAN RO84TREZ4765004XXX000174, deschis la TREZORERIA Tîrgu-
Mureş, reprezentat prin Director - Bálint Stefan, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de 
cooperare, în următoarele condiţii: 

             II. OBIECTUL ŞI SCOPUL   

           Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării Concursului de 
matematică „Brenyó Mihály”, desfăşurat în perioada 22-24 martie 2013, respectiv Simpozionul „Experienţe 
didactice în context multicultural” din data de 27 aprilie 2013. 
            Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu ocazia 
desfăşurării evenimentului menţionat la art. 1, asigurând promovarea eficientă şi calitativă a oportunităţilor oferite 
de judeţul Mureş din punct de vedere cultural şi turistic, sprijind dezvoltarea învăţământului românesc de 
performanţă. 
 
             III. DURATA  

             Art.3. Prezenta Convenţie de cooperare începe să producă efecte de la data semnării sale de către 
ambele părţi şi încetează la data de 15.05.2013. 

             IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

Art.4.(1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la activităţile implicate de organizarea 
Concursului de matematică „Brenyó Mihály” şi a Simpozionului naţional „Experienţe didactice în context 
multicultural”, obligându-se să acorde sprijin financiar, în sumă de 4.500 lei, din care 1.500 lei pentru asigurare 
contravaloare materiale promoţionale personalizate şi 3.000 lei pentru contravaloare servicii tipografice şi 
consumabile, conform Anexei nr. 1 şi 2 la prezenta Convenţie. 

         (2) Consiliul Judeţean Mureş va asigura vizitarea Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş, în regim gratuit, 
pentru un grup de 90 de persoane, elevi şi profesori însoţitori, participanţi ai Concursului de matematică „Brenyó 
Mihály”, în data de 23.04.2013, orele 15.00.  



         (3) Consiliul Judeţean Mureş va vira suma de 4.500 lei, în contul Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, 
organizatorul evenimentelor, în termen de 15 de zile de la încheierea fiecărui eveniment, în baza unor deconturi 
justificative.  
            Art.5.(1) Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” are obligaţia să desfăşoare toate activităţile specifice 
evenimentelor, activităţi cuprinse în anexele nr.1 şi 2 la prezenta Convenţie. 

       (2) Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” are următoarele obligaţii referitoare la promovarea acţiunilor 
realizate în comun: 

           - să menţioneze în toate documentele, materialele de promovare şi comunicatele mass-media 
referitoare la manifestările culturale în cauză (spoturi publicitare, anunţuri de orice fel, articole de presă etc.) 
parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş; 

           - să permită Consiliului Judeţean Mureş promovarea potenţialului cultural - artistic şi turistic al 
judeţului Mureş la orice activitate întreprinsă; 

                             - să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele  Consiliul Judeţean Mureş care atestă 
participarea la realizarea evenimentului. 

   (3) Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” se obligă să justifice cheltuirea sumei de 4.500 lei, primită de la 
Consiliul Judeţean Mureş pentru desfăşurarea activităţilor, potrivit destinaţiei cuprinse în art. 4 al.(1), prezentând 
acestuia documentele justificative, în termen de 15 zile de la încheierea activităţilor, în funcţie de programul 
menţionat pentru fiecare eveniment. 

          (4) În cazul în care sumele de bani primite de Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” nu au fost folosite 
integral, sau nu au fost folosite potrivit destinaţiei menţionate la art. 4 din prezenta convenţie, acesta se obligă să 
le restituie Consiliului Judeţean Mureş, în termen de 10 zile de la încheierea activităţilor. 

Art.6. În cazul în care pe parcursul desfăşurării evenimentului se aduc prejudicii de orice fel imaginii 
Consiliului Judeţean Mureş, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” se obligă să aducă remedii imediate şi dezminţiri 
publice, în termen de 5 zile de la încheierea activităţilor. 

 
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR – LITIGII 
Art.7. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a obligaţiilor asumate 

prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 
Art.8. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenţii pe cale 

amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse 
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti din judeţul Mureş.     

 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
Art.9. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional.  

            Art.10. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                                                           LICEUL TEORETIC „BOLYAI FARKAS” 
   PREŞEDINTE                                                                                           DIRECTOR                                                                
               Ciprian Dobre                                                                       Bálint Ştefan 
                                                                                              
                     
                                
              SECRETAR    
              Paul Cosma 
 

 
              
 
 
 
 



 
  

Anexa nr. 1 la Convenţia de cooperare 
                                                                                                          

  
PROGRAMUL CONCURSULUI DE MATEMATICĂ „BRENYÓ MIHÁLY” 

22-24 martie 2013 
 

                                                              
            VINERI, 22 martie 2013 

                  
        SÂMBĂTĂ, 23 martie 2013 

ORA DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI 

7.30-8.30 Micul dejun 

9.00-11.00 
 

 Proba scrisă a concursului pentru elevii claselor a III-a şi a IV-a  

 Şedinţa comisiei de evaluare a concursului 

11.00-13.00  Corectarea şi evaluarea lucrărilor   

 Comorile oraşului: vizitarea obiectivelor cultural-istorice ale oraşului Tîrgu-Mureş/  Cetatea 
Medievală, Palatul Culturii Tîrgu-Mureş 

13.00-14.00 Prânzul  

14.00-15.00 Secretele matematicii – cerc tehnic cu prof. Brenyó Mihály 

15.00-19.00 Excursie în împrejurimile Municipiului Tîrgu-Mureş  
Vizitarea Grădinii Zoologice – program de joacă în parcul de pe Platoul Corneşti 

19.00-20.00 Cina  

20.00-22.00  Seară distractivă: Jocuri de copii – Animator de joc/ înv. Kémenes Hajnal 

 Masă rotundă: Discuţii pe marginea concursului de matematică  

 Prezentare de carte: culegeri de exerciţii şi probleme pentru ciclul primar   

    
        DUMINICĂ, 24 martie 2013  

ORA DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI 

7,30-8.30 Micul dejun 

9.00   Festivitatea de premiere   

  Program folcloric prezentat de elevii clasei a IV-a de la Liceul „Bolyai Farkas” şi de echipa 
de dansuri populare a şcolii 

12.00 Plecarea concurenţilor si a însoţitorilor 

 
 
 
 

ORA DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI 

12.00 Sosirea elevilor şi a profesorilor la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tg.Mureş (Sala nr. 1)  
Primirea şi înregistrarea participanţilor 
Cazarea  în Internatul  Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”  şi al Liceului Pedagogic,  

18.00 
 

I. Festivitatea de deschidere în Sala festivă. Cuvânt de deschidere: 

 Bálint István, director, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”/ vicepreşedinte 

 Brenyó Mihály, profesor/ preşedinte de onoare 

 Dr. Bencze Mihály, matematician, profesor/ preşedinte 

 Mátyás Emőke, inspector de specialitate, M.E.C.T.S./ preşedinte executiv 

 Illés Ildikó, Inspector şcolar general adjunct, I.S.J.MS. 
II. Program artistic prezentat de elevii clasei a III-a de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”: 
     Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – dramatizare, sub  îndrumarea profesorilor  
                                           Szitai Tünde şi László József      

19.30-20.30 Cina în Cantina Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” 

20.30-21.30 Masă rotundă - Discuţii pe tema concursului  



 

 Anexa nr.1A la Convenţia de cooperare 
 

 

ESTIMAREA COSTURILOR 
 
 
 

Nr.
crt 

I. Materiale promoţionale lei 

 1. 

  

  

  

  

  

  
   

Costuri materiale publicitare (CJM):  

 broşura tipărită a concursului  

 afişe 

 pungi hârtie 

 pixuri personalizate 

 diplome personalizate 

 ecusoane 
 

1500 
 

 

               TOTAL I 1500 

 II. Cheltuieli cazare  

2.  
 

 

 Costuri cazare invitati la hotel (presedintele, vicepresedinte, inspector   
minister, membri comisiilor centrale şi de corectare), 3 camere x 2 
nopţi  

 

840 

 
 

TOTAL II 
 

840 

 III. Premii  

3. 
 

Cărţi pentru premiere 
 

1200 
 
 

 TOTAL III 1200 
 

 IV. Alte cheltuieli  

 4. 
 

Intrare Palatul Culturii, Turnul cu Ceas – 90 persoane (CJM) 
 

gratuit 
 

 TOTAL IV - 

 TOTAL GENERAL 3540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 2 la Convenţia de cooperare 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
           

 PROGRAM 
SIMPOZION -  EXPERIENŢE DIDACTICE ÎN CONTEXT MULTICULTURAL 

TÂRGU-MUREŞ, 27.04.2013 
 

ORA ACTIVITATEA LOCUL DESFĂŞURĂRII 
ACTIVITĂŢILOR 

 

1000-1100 

 

 

Deschidere lucrări. Cuvânt deschidere: 

 director Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, 
prof.dr. Bálint Ştefan 

 reprezentant Consiliul Judeţean Mureş 

 reprezentanţi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş 

  reprezentanţi Casa Corpului Didactic 

Amfiteatru/ Sala „Bernády György” 

1100-1300 Susţineri linii didactice şi de strategie, ultime 

cercetări în domeniu/ plen/ prezentare profesori 

universitari   

(Amfiteatru, Sala Bernády György) 

1300– 1600 

 

Pauză de prânz 

 

Cantina unităţii şcolare 

1400-1600 

 

 

 

 

Prezentare lucrări Simpozion - profesorii din mediul 

preuniversitar/ lucrări de specialitate - schimburi de 

experienţă, pe secţiuni: 

 Secţiunea I  

 Secţiunea a II-a  

 Secţiunea a III-a  

 Secţiunea a IV-a  

 Cabinetul de Limba şi 
literatura română, Sala 73 
 Amfiteatru, Sala „Bernády 
György” 
  
 sala 74 
 
 sala 75 

1600-1630 

 

Pauză de cafea  

1630- 1830 

 

 

 

 

 

Prezentare lucrări Simpozion,  profesorii din mediul 

universitar, pe secţiuni: 

 Secţiunea I  

 Secţiunea a II-a  

 Secţiunea a III-a  

 Secţiunea a IV-a  

 

 Cabinetul de Limba şi 
literatura română, Sala 73 
 Amfiteatru, Sala „Bernády 
György” 
  
 sala 74 
 
 sala 75 

1900 

 

Cina festivă Cantina unităţii şcolare 



                                 
         Anexa nr.2 A la Convenţia de cooperare 

  
 
        ESTIMAREA COSTURILOR 

 
Nr.
crt 

I. Materiale promoţionale lei 

 1. 

  

  

  

  

  

  
   

Costuri materiale publicitare (CJM):  

 mape personalizate  

 pixuri 

 consumabile 

 pixuri personalizate 

 diplome personalizate 

 ecusoane 
 

1000 
 

 

               TOTAL I                       1000 

 II. Cheltuieli masă  

3.  
 

 

 Costuri masa de prânz şi masa festivă (fonduri proprii) 
 

1900 

 
 

TOTAL II 
 

1900 

 III. Editare volum lucrări de specialitate simpozion  

3. 
 

Editare volum de către o editură recunoscută CNCSIS (CJM) 
Design copertă 
 

1900 
100 

 

 TOTAL III 2000 
 

 IV. Alte cheltuieli  

 4. 
 

Excursie tematică – Liviu Rebreanu în context multicultural (fonduri proprii) 
 

1600 
 

 TOTAL IV 1600 

 TOTAL GENERAL 7000 
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