
 

ANEXA  

 

A. Completări ale Secţiunii A „Activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Mureş” 
 
 
8. FII AMBASADOR PENTRU TRICOLOR 

Consiliul Județean Mureș, în colaborare cu autoritățile publice locale și 

principalele instituții de stat din județ, organizează o serie de activități pentru a 

marca Ziua Națională a României - 1 Decembrie 2015, sub genericul FII 

AMBASADOR PENTRU TRICOLOR, programul din acest se concentrează pe parcursul 

a 2 zile.  

Prima zi - 30 noiembrie - se derulează sub forma unei campanii de promovare a 

simbolului național - drapelul tricolor. În acest sens, pe toată durata zilei, un 

număr de 2250 de steaguri tricolore vor fi distribuite în zona Palatului 

Administrativ, unde vor fi amenajate 4 corturi de campanie. Scopul acestei 

activități este acela de a promova ideea de solidaritate, unitate și afirmare a 

valorilor specifice naționale, care ne individualizează. Nu în ultimul rând, 

activitatea se constituie și într-un îndemn la arborarea drapelului; orice fotografie 

realizată cu unul dintre aceste drapele, va putea fi încărcată și vizualizată în 

mediul on line. 

Cea de a doua zi - 1 Decembrie. Ziua Națională a României - va fi marcată de 

evenimentele de stradă, cu participare masivă din partea publicului 

tîrgumureșean. Pe toată durata zilei, în holul mare al Palatului Culturii, 

participanții vor putea vedea o amplă expoziție dedicată zilei de 1 decembrie, 

realizată în colaborare cu principalele instituții de cultură subordonate Consiliului 

Județean, dar și Arhivele Naționale Mureș. Tematica propusă de fiecare instituție 

este: - Biblioteca Județeană Mureș și Arhivele Naționale Mureș - Documente ale 

Marii Uniri  în cărți și publicații periodice din colecții, respectiv Facsimile după 

documentele de epocă privind marele eveniment de la 1 Decembrie 1918; Muzeul 

Județean Mureș - Mureșenii și Marea Unire (12 panouri); Centrul Județean pentru 

Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș - Tradiție și autenticitate: 

expoziție fotografică. 

Pe parcursul manifestărilor, participanții la evenimente vor primi gratuit cocarde 

tricolore.  

 

 

 


