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Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean
organizate, desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean
Mureş în anul 2016

I. PREAMBUL
Localizare: judeţul Mureş
Durata: anul 2016 (martie - decembrie)
Grupuri ţintă
Activităţile de interes public judeţean vor asigura, în forma în care sunt
concepute, o adresabilitate pentru toate categoriile de public potenţial, în special
din judeţul Mureş, asigurând egalitatea de şanse la un program de impact,
indiferent de etnie, vârstă, sex sau status social.
Obiectiv general
Obiectivul general al acţiunilor de interes public judeţean este de a dezvolta şi
impune o serie de evenimente proprii, realizate de aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean, precum şi manifestări în care Consiliul Judeţean Mureş va fi
implicat în calitate de partener, cu scopul de a afirma judeţul Mureş ca un reper
important pe harta culturală şi socială a României.
Obiective specifice


creşterea calităţii serviciilor publice în domeniul cultural şi social;



atragerea publicului către instituţiile de cultură şi sociale subordonate
Consiliului Judeţean Mureş;



asocierea instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş cu
diferite instituţii similare din ţară, care se bucură de un real prestigiu;



popularizarea patrimoniului arhitectural şi cultural local, la nivel naţional şi
internaţional.
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II.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

A.ACTIVITĂȚI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN
PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII
Activităţile cuprinse în această secţiune sunt grefate pe posibilitatea conferită de
lege autorităţilor publice locale de a coopera sau de a se asocia cu persoane
juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean.

1. 70 de ani de Teatru instituționalizat la Tîrgu Mureș
La 70 de ani de existență, Teatrul Național își cheamă spectatorii să regăsească
libertatea unei lumi artistice care-i reprezintă. Această săptămână aniversară
conține o ofertă artistică de excepție: teatru, carte, arte plastice, muzică, toate
pentru a nuanța dialogul artistic atât de caracteristic zonei noastre. Evenimentul
își propune să demonstreze încă o dată caracterul multicultural al acestei regiuni
și rolul Teatrului, pol cultural al județului Mureș.
Organizator: Teatrul Național Tîrgu Mureș
Locație: Tîrgu Mureș
Data: 10-17 martie 2016

2. Gala: Cartea și Lumânarea
Acest eveniment cultural a fost organizat pentru prima dată în anul 2014 și se
bucură de participarea a numeroși artiști locali și din străinătate care construiesc
un program complex: muzică, poezie, dans și arte teatrale. În cadrul galei sunt
distinse 15 personalități care au contribuit semnificativ în viața culturală a
comunității mureșene. Evenimentul are ca scop ocrotirea și cultivarea culturii
mureșene, a tradițiilor și păstrarea obiceiurilor populare.
Organizator: Asociația ”Vox Novum”
Locație: Palatul Culturii, Tîrgu Mureș
Data: 15 martie 2016

3. Sighișoara Blues Festival 2016
Asociația Culturală Sighișoara Blues Hospital propune organizarea celei de-a 11-a
ediții a festivalului internațional de blues Sighișoara Blues Festival în perioada 2526 martie 2016. Acest eveniment cultural de interes județean are parte de
participare națională și internațională și reprezintă una dintre puținele
manifestări culturale de prestigiu de acest gen din țară. Principalul obiectiv este
reprezentat de promovarea genului Blues, gen muzical care se adresează unui
public tot mai numeros în ultima perioadă de timp, pe o scenă națională a genului
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sărac reprezentată. Fiind atent la o calitate înaltă a actului artistic, beneficiind
de o mediatizare de amploare la nivel național și internațional, lăsând în urma
fiecărei ediții câte un disc cu selecții ale festivalului, acest eveniment polarizează
tot ceea ce este mai valoros pe scena blues-ului românesc și internațional.
Sighișoara Blues Festival poate reprezenta o emblemă a agendei activităților
culturale sighișorene și din întreg județul Mureș. Festivalul se va desfășura în sala
de spectacole Mihai Eminescu, pe parcursul a două seri, prezentând două concerte
de seară a câte 80 de minute.
Organizator: Asociația Culturală Sighișoara Blues Hospital
Locație: Sighișoara
Data: 25-26 martie 2016

4. Congresul Internațional pentru studenți,tineri medici și farmaciști
Marisiensis
Organizat de Liga Studenților Tîrgu-Mureș, evenimentul se află la ediția a XX-a și
reprezintă una dintre cele mai importante manifestări științifice studențești
desfășurate în mediul universitar din Tîrgu-Mureș. Congresul reunește peste 1000
de participanți din rândul studenților și sute de cadre universitare și medicale.
Evenimentul din perioada30 martie-3 aprilie 2016 își propune invitarea la TîrguMureș a unor nume de marcă din mediul academic românesc. Evenimentul are un
caracter de interes public județean din punctul de vedere al participării
studenților și cadrelor universitare din județul Mureș. Manifestarea beneficiază de
participare internațională, atât din partea profesorilor invitați cât și a
participanților activi și pasivi în cadrul lucrărilor și sesiunilor de comunicare. În
acest an există participări confirmate din Spania, Austria, Egipt și Turcia.
Organizatorii propun asocierea în acest proiect a Consiliului Județean Mureș prin
punerea la dispoziție a Sălii Mari a Palatului Culturii din Tîrgu-Mureș în ziua de 2
aprilie și acordarea unui sprijin financiar pentru evenimentul ce își propune,
printre altele, promovarea județului Mureș în domeniul științei, culturii și
medicinii.
Organizator: Liga Studenților Tîrgu Mureș
Locație: Tîrgu Mureș (Teatrul Național, Palatul Culturii, etc)
Data: 30 martie -3 aprilie 2016

5. Concursul național de matematică ”Brenyó Mihály”
Ediția a XV-a a concursului se bucură de participarea a 50 de elevi din ciclul
primar, clasele III-IV, provenind din 16 județe ale țării, împreună cu profesori
însoțitori și membrii comisiei centrale de evaluare.
Organizator: Liceul ”Bolyai Farkas”
Locație: Tîrgu Mureș
Data: 8 – 10 aprilie 2016
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6. Olimpiada Națională de Matematică
Interesul pentru calitatea actului educațional a reprezentat o prioritate
permanentă a învățământului mureșean. Având în vedere rezultatele deosebite
obținute de elevii județului Mureș în anii școlari precedenți și modul în care
autoritățile publice locale și județene au susținut activități similare, Ministerul
Educației și Cercetării Științifice a stabilit ca în anul școlar 2015-2016, județul
Mureș să găzduiască Olimpiada Națională de Matematică, pentru clasele VII-XII la
Tîrgu-Mureș și pentru clasele V-VI, la Sovata. Olimpiada Națională de Matematică
se va derula în perioada 19.04.2016-23.04.2016, manifestare la care sunt așteptați
723 de elevi și cadre însoțitoare și 100 de profesori, membri ai comisiei centrale.
Derularea Olimpiadei Naționale de Matematică în județul Mureș va avea o
contribuție extrem de importantă la imaginea și promovarea elevilor județului,
promovarea obiectivelor turistice și culturale mureșene, având în vedere numărul
de invitați care vor fi prezenți la acest eveniment. Interesul județean al acestui
proiect este justificat și de participarea elevilor din județul Mureș în cadrul
acestui concurs dar și de promovarea județului Mureș la nivel național, având în
vedere imaginea pe care această competiție o va avea în presa locală și națională.
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Locație: Tîrgu Mureș, Sovata
Data: 19-23 aprilie 2016

7. Ziua Veteranilor de Război
Asociaţia organizatoare a cooperat cu succes la organizarea activităţilor din cadrul
Festivalului „La Oarba şi la Iernut”, începând cu anul 2013, fiind unul dintre
partenerii Consiliului Judeţean Mureş. De asemenea, asociaţia cooperează
permanent cu Filialele Mureş ale Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi
Asociaţiei „Cultul Eroilor”. În anul 2015, Asociaţia Eagles 09 a sprijinit activităţile
din cadrul campaniei „Cinstire Eroilor Mureşeni”, în cadrul căreia s-au desfăşurat
acţiuni comemorative în 26 de localităţi şi au fost vizitaţi la domiciliu 25 de
veterani cu ocazia zilelor de naştere. Campania „Onor Eroilor Mureşeni” este o
continuare a celei demarate în anul 2015. Prin proiectul în domeniul educaţiei
civice, asociaţia îşi propune desfăşurarea unor activităţi pentru cinstirea
veteranilor de război, apropierea dintre instituţia militară şi celelalte instituţii ale
statului, dezvoltarea spiritului civic şi a sentimentelor apartenenţei de neam şi
ţară. În acest context, Ziua Veteranilor de Război va fi marcată în luna aprilie,
având ca participanți activi un număr de aproape 300 de veterani de război din
județul Mureș, participanți activi la operațiuni militare importante din istoria
României. Evenimentul are în vedere organizarea unei manifestări axate pe
reliefarea simbolisticii istorice a rolului veteranilor de război, precum și pe un
spectacol cu temă culturală, unde vor fi invitați cei aproape 300 de veterani.
Organizator: Asociaţia EAGLES 09
Locație: județul Mureș
Data: aprilie 2016
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8. Experiențe didactice în context multicultural – simpozion național
Evenimentul ajunge la cea de-a 5-a ediție în 2016 și se adresează profesorilor de
limba și literatura română, care predau într-un cadru specific și prielnic dialogului
intercultural și transdisciplinar. Din această perspectivă, organizarea în județul
Mureș a acestui eveniment capătă o semnificație deosebită, având în vedere
specificul etnic al acestui areal geografic, precum și specificul predării limbii și
literaturii române elevilor și studenților care au altă limbă maternă decât româna.
Această activitate presupune redimensionarea relațiilor interculturale și
construirea unui mediu propice dezbaterilor educaționale. Numeroase
personalități academice au confirmat prezența la ediția 2016. Comunicările
științifice și aplicative vor fi cuprinse într-un volum cotat cu ISBN, care va apărea
la o editură recunoscută CNCSIS, cu referenți științifici.
Organizator: Liceul ”Bolyai Farkas”
Locație: Tîrgu Mureș
Data: 27-28 mai 2016

9. Proiectul Educativ – Olimpiada Satelor din Transilvania
Inspectoratul Școlar Județean Mureș împreună cu Școala Gimnazială Sâncraiu de
Mureș propun organizarea Olimpiadei Satelor din Transilvania, un concurs ce va
cuprinde etapă locală, județeană și interjudețeană, care se adresează elevilor din
județele Mureș, Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj. Pe
lângă cei 160 de elevi și profesori implicați direct în organizarea acestui concurs
vor fi implicați, ca beneficiari indirecți, profesori, părinți și membrii comunităților
locale din județul Mureș. Printre punctele care justifică interesul public județean
sunt cele legate de identificarea elevilor din județul Mureș care vor participa mai
apoi la concursurile naționale și internaționale, familiarizarea elevilor din clasele
IV-VIII cu atmosfera competițiilor naționale, creșterea gradului de motivare pentru
profesorii și elevii din comunele județului Mureș în vederea atingerii performanței.
Concursul este propus a avea loc în luna mai 2016 în localitatea Sâncraiu de
Mureș.
Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș/Școala Gimnazială Sâncraiu de
Mureș
Locație: Tîrgu Mureș, Sâncraiu de Mureș
Data: mai 2016

10. Sky is not the limit – spectacol aeronautic
Evenimentul, care are loc la Tîrgu-Mureș începând cu anul 2009, se va desfășura în
perioada 11-12 iunie, sub egida Aeroclubului României. Demonstrația aeronautică
își propune atragerea tinerilor din zona județului Mureș către practicarea
disciplinelor pe care le promovează Aeroclubul României, cu scopul urmării unei
cariere în aviație. Evenimentul are, de asemenea, o componentă socio-economică,
în scopul atragerii la spectacolul aeronautic a unui număr cât mai mare de turiști
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din toate zonele județului Mureș și din județele învecinate. La edițiile anterioare
ale manifestării au participat 8000 de spectatori/ediție. Pentru organizarea
spectacolului aeronautic, Aeroclubul României va participa cu cinci aeronave Extra
300L de înaltă acrobație, care constituie formația Hawks of Romania, alături de
aeronave Zlin 142, aeronave ușoare Ikarus, planoare de acrobație și școală,
echipaje de parașutiști și balon cu aer cald. Pentru anul 2016 spectacolul
aeronautic reprezintă o prioritate pentru organizatori, aceștia dorind să atragă și
Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș în parteneriat pentru derularea evenimentului.
Organizator: Aeroclubul României
Locație: Aerodromul Mureșeni – Tîrgu Mureș
Data: 11-12 iunie 2016

11. Memorialul Ramona Fabian - Festival-concurs interjudețean de
muzică populară ”Sacfiuț”
Aflat la ediția a III-a, evenimentul propus pentru perioada 24-26 iunie 2016, aduce
în spațiul public tineri interpreți de muzică populară în cadrul unui concurs
completat cu recitaluri ale unor interpreți recunoscuți din acest domeniu. Din
perspectiva interesului public județean, festivalul oferă tinerilor interpreți de
muzică populară șansa de exprimare artistică în datele unui eveniment singular
organizat în această zonă a țării. Tineri valoroși pot, prin participarea la acest
eveniment, să se afirme din punct de vedere artistic în fața unor profesioniști
recunoscuți ai domeniului lor de activitate, precum și în fața publicului larg
beneficiind de vizibilitatea festivalului-concurs oferită de difuzarea acestuia pe
posturi locale și naționale de televiziune. Festivalul are șansa de a deveni în
următorii ani un punct important de reper printre evenimentele de gen,
organizate la nivel național.
Organizator: Asociația Culturală ”Floare Rară”
Locație: Palatul Culturii, Tîrgu Mureș
Data: 24-26 iunie 2016

12. Galopiada Mureșeană
Evenimentul, ajuns la cea de-a IV-a ediţie, are ca obiectiv principal
reîmprospătarea unor tradiții ale zonei încă din anii `50, reformularea sa
cu elemente moderne şi actuale, popularizarea și promovarea sportului
ecvestru în rândul populaţiei din judeţul Mureş şi nu in ultimul rând,
crearea unui eveniment specific numai Mureşenilor, asemenea altor judeţe
vecine cum ar fi: Harghita, Covasna, Bistriţa, care au creat un astfel de
„brand” propriu. Primele trei ediții au înregistrat rezultate peste așteptări,
pe lângă manifestările ecvestre, organizatorii oferind o atenție deosebită
programelor culturale, prin realizarea unui eveniment care să imprime în
memoria participanților o amintire plăcută. Evenimentul va avea loc la
6/18

Sângeorgiu de Pădure, în proximitatea lacului Bezid.
Organizator: Asociația Wurttemberg Sandor
Locație: periferia Lacului Bezid, Sângeorgiu de Pădure
Data: 24-26 iunie 2016

13. Dezvelirea și sfințirea statuii Cardinalului Alexandru Todea
Cardinalul Alexandru Todea (n. 5 iunie 1912, Teleac, Comitatul Mureș-Turda - d.
22 mai 2002, Târgu Mureș) a fost episcop român unit, deținut politic. În anul 1984
a fost ales în clandestinitate la conducerea Bisericii Române Unite cu Roma,
recunoscut oficial de autoritățile române în mai 1990. În anul 1991 a fost numit
cardinal de către papa Ioan Paul al II-lea. Ulterior a fost ales membru de onoare al
Academiei Române. În 2016 se împlinesc 25 de ani de la acordarea titlului de
Cardinal lui Alexandru Todea, la Roma, de către Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea.
Parohia Reghin din cadrul Protopopiatului Roman Unit, Greco-Catolic Reghin
(Arhiepiscopia Majora Unită cu Roma, Greco-Catolică) propune organizarea unui
eveniment religios-cultural, având ca public țintă comunitățile religioase din
întreg județul Mureș. La momentul ce presupune dezvelirea și sfințirea statuii
Cardinalului Alexandru Todea, programat pentru desfășurare în data de 29 iunie
2016, vor fi prezenți episcopi catolici, reprezentanți ai cultelor religioase de pe
raza județului Mureș, persoane din domeniul cultural și religios, dar și credincioși.
Evenimentul va reprezenta un punct important pentru istoria religioasă a județului
Mureș și își propune evocarea personalității Cardinalului Alexandru Todea.
Organizator: Protopopiatul Roman Unit, Greco-Catolic Reghin
Locație: Reghin
Data: 29 iunie 2016

14. Campionat de OffRoad - 100 Tracks Adventure Mureș
Desfășurată sub egida Federației Internaționale a Automobilului, competiția 100
Tracks Adventure Mureș se constituie ca o etapă în Campionatul 100 Tracks. Acest
campionat aduce evenimentele 4x4 la un nou nivel, unul inovativ, mai modern și
spectaculos. Organizatorii propun organizarea etapei din județul Mureș în perioada
17-30 iulie, pe 3 clase de concurs – Trip, Soft și Hard- și un concurs separat de
regularitate pentru fiecare clasă în parte. Aceste competiții se adresează tuturor
iubitorilor de sporturi extreme cu mașini 4x4, amatori sau profesioniști. Toți
participanții la aceste clase de concurs vor participa la activități sportive, de
recreere și turism în județul Mureș, dar și la acțiuni de împădurire. Evenimentul
va aduce în județul Mureș peste 300 de participanți din țară și aproximativ 50 de
sportivi din alte țări ale Uniunii Europene. Evenimentul beneficiază de o
promovare importantă în mass media națională, prin știri în “prime-time”, peste
30 de spoturi publicitare și transmiterea live a competiției din județul Mureș pe
platforma online locală a Discovery Channel.
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Organizator: Asociația Clubul Sportiv Extreme Sports Events
Locație: Tîrgu Mureș, Ibănești
Data: 17-30 iulie 2016

15. Pădurea Rotundă – Film și Artă Contemporană
Ajuns la cea de-a 5-a ediție, proiectul cultural de interes județean “Pădurea
Rotundă – Film și Artă Contemporană” este gândit pe formula unui festival de film
european și ca un laborator de artă contemporană, unde mai mulți artiști sunt
invitați să abordeze tema site-specific, inspirându-se din atmosfera comunității
mureșene și să le transpună în proiecte artistice ce descriu acest microunivers. La
fiecare ediție de până acum au fost invitați artiști de la nivel național și artiști
reprezentanți ai minorităților naționale, precum și artiști cu origini mureșene.
Colaborările prestigioase(artiști, instituții, suport media) ale ultimelor ediții sunt
o carte de vizită pentru acest proiect construit pe specific local și pe diversitatea
etnică și culturală a județului Mureș. Proiectul se va desfășura în perioada 1
august-30 septembrie 2016 și este menit să consolideze poziția județului Mureș pe
harta culturală a țării în zona evenimentelor de cultură contemporană, evidențiind
dimensiunea multiculturală a comunității mureșene, artiști cu o carieră emergentă
pe scena artei contemporane naționale și internaționale, dar și un brand
important al Reghinului – Pădurea Rotundă-ca spațiu cu un potențial cultural
deosebit. În anul 2016 focus-ul festivalului merge pe filmul european care
abordează tema conviețuirii, în acord cu specificul multicultural al Reghinului și
Tîrgu Mureșului, orașe care găzduiesc acest proiect. Producții europene premiate
în ultimii doi ani la cele mai importante festivaluri de film vor fi prezentate în
premieră publicului din județul Mureș.
Organizator: Asociația K’arte
Locație: Reghin, Tîrgu Mureș
Data: 1 august-30 septembrie 2016

16. Transilvania International Film Festival (TIFF) Mureș
După ce ediția 2015 a evenimentului a reușit să atragă aproape 10.000 de
participanți la proiecțiile de film, concertele și întâlnirile cu invitații speciali, în
acest an Asociația pentru Film și Cultură Urbană-AFCU, propune organizarea la
Tîrgu-Mureș a celei de-a patra ediții a evenimentului. Câteva dintre cele mai
reprezentative spații din municipiul Tîrgu-Mureș și pentru prima dată din județul
Mureș, vor deveni și în 2016 gazde ale evenimentelor din cadrul TIFF. Palatul
Culturii, locul care a fost prima „poartă” de intrare a festivalului în oraș, Teatrul
de Vară și Cinema Arta vor fi anul acesta spații dedicate proiecțiilor de film.
Evenimentele din cadrul TIFF Mureș realizate la unul dintre castelele mureșene va
scoate în evidență și faptul că Mureșul este județul din România cu cele mai multe
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castele, un aspect important în promovarea turistică a acestei zone.
Organizator: Asociația pentru film și cultură urbană
Locație: Tîrgu Mureș (Palatul Culturii, Teatrul Național, Cinema Arta etc.)
Data: 12-14 august 2016

17. Festivalul Cântecului Popular Patriotic “La Oarba și la Iernut”
Scopul proiectului inițiat de Asociația Culturală “Pe Mureș și pe Târnavă” și aflat
la ediția a 6-a, programat pentru perioada 14-15 august 2016, este de a conserva,
valorifica și promova patrimoniul cultural și istoric imaterial românesc, prin
perpetuarea cântecului popular dedicat eroilor neamului și educarea tinerilor, în
scopul păstrării în memoria colectivă a momentelor cruciale din istoria României.
Relevanța evenimentului, din punctul de vedere al interesului public județean,
poate fi definită prin faptul că tematica festivalului aduce în actualitate cântecele
vechi, dedicate eroismului ostașilor români, interzise vreme de peste 45 de ani și
aflate într-un con de umbră în ultimii 26 de ani. Aceste piese rare ale folclorului
românesc constituie valori culturale naționale, promovate într-o activitate
culturală de interes național, al cărei public țintă îl reprezintă potențiali
spectatori ai festivalului din toate categoriile de vârstă și status social.
Organizarea acestui eveniment la Oarba de Mureș, locul în care s-a purtat cea mai
sângeroasă bătălie de eliberare a Ardealului, va evidenția, în opinia publică
națională, importanța acestui reper geografic în istoria României, aducând în
atenția publicului semnificația momentului istoric din 1944. Ansamblului
monumental de la Oarba de Mureș i se va crea astfel oportunitatea de a atrage
turiști din toate zonele țării, interesați de rememorarea “pe viu” a actului istoric
din septembrie 1944.
Organizator: Asociația Culturală “Pe Mureș și pe Târnavă”
Locație: Oarba de Mureș
Data: 14-15 august 2016

18. Festivalul Internațional de Chitară Clasică „Harmonia Cordis”
Această tradiție culturală estivală organizată la Tîrgu-Mureș este cel mai
important eveniment de chitară clasică din estul Europei și se află în anul 2016 la
cea de-a XI-a ediție. Organizatorii estimează un număr de aproximativ 1000 de
participanți pe zi, timp de o săptămână. Potențialii spectatori din județul Mureș și
din toate zonele țării sunt invitați să urmărească reprezentațiile unor invitați de
calibru ai muzicii clasice naționale și internaționale. Impactul evenimentului va fi
susținut și de transmisia live a concertelor pe site-ul asociației:
www.harmoniacordis.org, ONG care a pus bazele primului radio online de chitară
clasică din estul Europei, care popularizează astfel muzica de acest gen, prin
intermediul înregistrărilor realizate la edițiile anterioare ale Festivalului.
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Organizator: Asociația ”Harmonia Cordis”
Locație: Palatul Culturii, Tîrgu Mureș
Data: 15-21 august 2016

19. Festivalul ”SFERA – Cort Contemporan 2016” - în cadrul
Festivalului ”Vâltoarea Mureșeană”
Evenimentul, ajuns în 2016 la cea de-a 3-a ediție, are ca scop promovarea culturii
și a artelor contemporane din județul Mureș și încurajarea artiștilor debutanți.
Bucurându-se de unicitate în regiune, festivalul are ca obiectiv atragerea artiștilor
locali, iubitorilor de artă și a turiștilor. Conceptul „Arte Contemporane” se va
constitui într-un spațiu de prezentare a unor producții artistice care au legătură,
prin autorii acestora sau prin tematica propusă, cu județul Mureș, în cadrul său
inițiindu-se un proiect cultural care va promova artele contemporane și artiștii
contemporani locali, contribuind la îmbunătățirea vieții culturale din Transilvania.
Programul este conceput astfel încât să prezinte multitudinea artelor
contemporane (muzică, arte vizuale, arte plastice, literatură, dans, urban
painting etc.) într-un mod interactiv, cu implicarea artiștilor mureșeni, oferinduse o locație liniștită și multiculturală pentru vizitatorii interesați de arta
contemporană.
Festivalul ”SFERA – Cort Contemporan 2016” este o acțiune de interes public
județean dovedită de componenta activă a proiectului – exploatarea artiștilor
debutanți și crearea unui context care poate crea parteneriate. În ceea ce
privește publicul, acesta se bucură de beneficii socio-culturale și educaționale
prin revitalizarea ofertei artistice din zonă, oferind exemple de bună practică
pentru actorii din sfera managementului cultural.
Festivalul în cadrul căruia se desfășoară ”Sfera”, ”Vâltoarea Mureșeană”, are ca
scop promovarea culturii maghiare ca parte integrantă a diversității culturale din
România.
Organizator: Asociația ”Vox Novum”
Locație: Parcul Cocoșul de Aur, Tîrgu Mureș
Data: 27-29 august 2016

20. Finala Campionatului de Atelaje.
Calificare Campionate Mondiale

Concursul

Internațional

Competiția va avea loc în Tîrgu-Mureş, la Hipodrom, și va avea în desfăşurare
probe de concurs precum: examen medical, obstacole, maraton, dresaj, precum şi
o gală de premiere. Organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje se face
cu participarea echipelor judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de atelaje
din România, şi presupune găzduirea a cel puţin 100 de persoane - arbitri,
sportivi, personal de întreţinere şi cai pentru concurs. Organizatorii vor asigura
mediul corespunzător pentru desfăşurarea acţiunilor pe parcursul a 4 zile
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consecutive (masa şi cazarea celor implicaţi, asigurarea amplasamentelor
corespunzătoare pentru cai şi trăsuri, amenajarea terenului de concurs, asigurarea
publicităţii, premierea câştigătorilor etc.
Organizator: Asociația de dezvoltare Sîntioana de Mureș
Locație: Hipodromul Tîrgu Mureș
Data: 7-11 septembrie 2016

21. Salonul de Carte ”Bookfest” Tîrgu-Mureș
Cele două ediții ale Salonului de Carte Bookfest Tîrgu-Mureș au fost organizate în
anii 2014 și 2015, cu scopul de a oferi publicului din județul Mureș o platformă de
întâlnire cu cele mai importante edituri din țară, precum și cu oamenii de cultură
pe care acestea i-au invitat în cadrul salonului. Lansările de carte, dezbaterile,
expozițiile și concertele organizate la Bookfest Tîrgu-Mureș 2014 și 2015 au scos în
evidență interesul major al mureșenilor pentru un eveniment de înaltă ținută
intelectuală, cu participarea unor personalități de prim rang ale literaturii și
culturii românești. Primele două ediții ale Salonului de Carte Bookfest Tîrgu-Mureș
au fost, cu siguranță, un reper important în dezvoltarea culturală a județului
Mureș și în așezarea acestei zone pe harta evenimentelor culturale importante,
organizate la nivel național.
Având în vedere succesul celor două ediții ale evenimentului la care au participat
aproximativ 20.000 de vizitatori, în 2016 Asociația Editorilor din România (AER),
principala asociație profesională a editorilor de carte din România, propune
organizarea Salonului de Carte Bookfest în luna septembrie 2016, cea de-a treia
ediție urmând să aibă o ofertă mult mai generoasă pentru toți locuitorii județului
Mureș și turiștii veniți din alte județe.
Organizator: Asociația Editorilor din România
Locație: Teatrul Național Tîrgu Mureș
Data: septembrie 2016

22. ”Zilele
Bernády”
Re-editarea
volumului
bilingv
”Marosvásárhely, Régi Városháza – Tîrgu Mureș, Primăria Veche”
În spiritul comemorării, de-a lungul anilor s-au editat mai multe volume legate de
primarul de odinioară, dr. Bernády György. Volumul bilingv ”Marosvásárhely,

Régi Városháza – Tîrgu Mureș, Primăria Veche”, editat în 2012, a avut mare
succes, motiv pentru care curatorul Fundației ”Dr. Bernády György” a propus
reeditarea acestuia. Volumul va fi lansat cu ocazia ”Zilelor Bernády” din anul
curent.
Organizator: Fundația Culturală ”Dr. Bernády György”
Locație: Tîrgu Mureș
Data: 27-28 octombrie 2016
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23. Festivalul Internațional de Film de Scurt-Metraj ALTER-NATIVE
Acest festival, care ajunge în 2016 la cea de-a 24-a ediție, se definește ca cel mai
vechi și cel mai mare eveniment de acest gen din țară. Scopul manifestării constă
în realizarea unei confruntări amicale, generatoare de valori cu prilejul căreia
regizorii din România și din cele peste 60 de țări participante își măsoară talentul
într-o competiție internațională care include proiecții de filme și manifestări
adiacente: concerte, recitaluri, expoziții de artă plastică și spectacole
multimedia.
Organizat la Palatul Culturii din Tîrgu-Mureș, acest eveniment internațional
contribuie la promovarea patrimoniului cultural și a potențialului turistic oferit de
județul Mureș.
Organizator: Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar
Locație: Palatul Culturii, Tîrgu Mureș
Data: 2-6 noiembrie 2016

24. Târgul Internațional de Carte
Ajuns la cea de-a XXII-a ediție, Târgul Internațional de Carte va beneficia și în
acest an de participarea a cel 40 de edituri din România, Ungaria, Slovacia, Serbia
și Anglia. Organizatorii estimează o medie de 8000 de vizitatori și aproximativ
10.000 de titluri expuse.
Evenimentul se bucură de un interes deosebit din partea editurilor din țară și din
străinătate, având, în proiectul de program, serate literare, prezentări de carte,
întâlniri cu scriitori, dedicații, expoziție a aparițiilor editoriale din ultimul an,
alegerea celei mai frumoase publicații a târgului, spectacole de teatru, concursuri
de literatură, ateliere educative pentru copii, proiecții de filme pentru copii,
work-shop-uri, noul program pentru tineri ”Book vs. Facebook” etc.
Organizator: Asociația Breasla Cărții Maghiare din România
Asociația Centrul Cultural din Tîrgu Mureș
Locație: Teatrul Național, Tîrgu Mureș
Data: 10-13 noiembrie 2016

25. Concurs de creativitate religioasă Romano-Catolică
2016 aduce pentru acest eveniment cea de-a 8-a ediție sub tematica ”Anul
Milostivirii”. Evenimentul este unul cu caracter ecumeinic, fiind deschis pentru
toți participanții, indiferent de confesiune. Acest concurs atrage anual sute de
elevi în județul Mureș, numărul participanților fiind în creștere continuă.
Activitățile cuprinse acoperă domenii variate, transdisciplinare, care axează în
centrul atenției județul Mureș, punându-se accent pe cunoașterea acestuia. Elevii
participanți sunt evaluați de experți locali. Acesta este singurul concurs inter- și
trans-disciplinar religios din țară și este parte din Calendarul oficial al
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concursurilor regionale.
Organizator: Fundația ”Pro Vita Cristiana”
Locație: Tîrgu Mureș
Data: anul școlar 2015-2016
15-16 aprilie 2016 (faza finală a concursului)

26. Concursul ”Cultura et Istoria Nostra”
Acțiunea se află în 2016 la prima ediție, reprezentând o dezvoltare a concursurilor
cu tematică istorico-literară în ceea ce privește moștenirea culturală locală din
anii precedenți. Concursul este adresat tuturor elevilor din clasele V-XII și
profesorilor care studiază/ predau disciplina ”Istoria și tradițiile minorității
maghiare din România”. Acesta se va desfășura în trei etape: I. Faza pe școală
(echipe de câte trei elevi), II. Faza județeană, III. Cele mai bune 10 echipe se vor
întrece la Tîrgu Mureș. Obiectivele acestui concurs sunt: cunoașterea amănunțită
a trecutului istoric și a moștenirii culturale, conștientizarea apartenenței la u
spațiu istoric și de cultură prin cunoașterea istoriei comunității din care fac parte,
încadrarea minorității maghiare în istoria României, reliefarea aportului
maghiarilor din România la cultura națională maghiară, abordarea istoriei dintr-o
perspectivă interetnică și interculturală.
Organizator: Asociația ”Erdely Rakoczi Szovetsegek Szervezete”
Locație: Tîrgu Mureș (deschidere și închidere – Palatul Culturii)
Data: semestrul II, anul școlar 2015-2016 (martie-mai)

27. Bekecs – turneu de spectacole
Ansamblul de dans Bekecs promovează de peste 20 de ani valorile folclorice din
microregiunea Valea Nirajului. Scopul său principal este sprijinirea activităților
privind conservarea și păstrarea tradițiilor și valorilor populare, în special
promovarea dansului popular tradițional, în contextul integrării acestora în în
moștenirea culturală europeană. Asociația care susține acest ansamblu dezvoltă o
amplă activitate didactică pentru peste 800 copii structurați în 30 de grupe.
Pentru 2016 ansamblul Bekecs își propune un proiect ambițios: spectacole în
întreaga microregiune a Văii Nirajului (peste 30 localități). Această acțiune
culturală se va desfășura după cum urmează: Ansamblul Bekecs va prezenta
publicului din fiecare localitate un spectacol folcloric de 60 minute din repertoriu
sau un spectacol nou, după premiera acestuia în luna mai-iunie. Campania de
adulți va fi precedată de ansamblurile locale.
Organizator: Asociația de dans ”Bekecs”
Locație: Microregiunea Valea Nirajului
Data: aprilie - decembrie 2016
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28. Turist în Mureș:
De 12 ani, în județul Mureș se desfășoară Festivalul Văii Mureșului, organizat de
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Mureșului”. La numai un an de la
debutul acestui festival, se organiza prima ediție a unui eveniment similar,
dedicat Văii Gurghiului. În anul 2014, avea loc prima ediție a Festivalului Văii
Nirajului – Târgul produselor meșteșugărești, iar în 2015 au avut loc evenimente
de promovare a tradițiilor mureșene în Gornești, Târnăveni și Bezid.
Plecând de la succesul Festivalurilor Văii Mureșului și Văii Gurghiului, ajunse la a
XII-a, respectiv la a XI-a ediție, cu o participare de aproximativ 15.000 de
persoane/ediție, considerăm că aceste două evenimente, alături de cele
prezentate anterior, pot forma cadrul unui proiect de interes public județean
“Turist în Mureș”, dedicat deopotrivă mureșenilor dar și potențialilor vizitatori ai
județului din toate zonele și din afara țării. Astfel, fiecare dintre evenimentele
tradiționale de mai jos se vor derula sub acest generic, organizarea festivalurilor
fiind cadrul de realizare, cu resursele tehnice proprii ale Consiliului Județean
Mureș, a unor materiale text, foto și video, ce se vor constitui într-o bază de date
și o platformă on-line (pe site-ul www.cjmures.ro) de promovare turistică a
zonelor unde sunt organizate aceste evenimente. Astfel, festivalurile amintite vor
deveni, începând cu 2016, un punct important de reper în agenda culturală a
județului Mureș.
Prin oferta propusă de inițiatorii manifestărilor, vor fi organizate o serie de
activități care includ expoziții de artă meșteșugărească, spectacole de muzică
tradițională și piese de teatru, recitaluri de dans, precum și seminarii dedicate
dezvoltării rurale, bazată pe valori locale. Organizatorii au ca obiectiv principal
conservarea patrimoniului cultural imaterial și material, ca mijloc de consolidare
a legăturilor cu lumea satului, diversificarea ofertei turistice a zonelor în care
sunt realizate și creșterea atractivității acestor arealuri geografice.
Aceste evenimente vor deveni un etalon al păstrării tradițiilor românești,
maghiare și săsești din aproape toate zonele a județului. Aceste evenimente se
vor constitui într-un vehicul de promovare a potențialului turistic al județului
Mureș, prin care intenționăm atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori care
vor contribui, implicit, la dezvoltarea economică a zonei noastre.

28.1. Festivalul ”Târgul fetelor” – obiceiuri pe Valea Gurghiului
Organizator: Asociația Culturală ”Pe Mureș și pe Târnavă”
Locație: Platoul de lângă Pădurea Mociar, Gurghiu
Data: 26 iunie 2016
28.2. Festivalul Văii Mureșului
Organizator: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Mureșului”
Locație: Platoul ”La Alei”, com. Răstolița
Data: iulie 2016
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28.3. Festivalul Văii Nirajului – Târgul produselor meșteșugărești
Organizator: Asociația Microregiunea ”Valea Nirajului”
Locație: Miercurea Nirajului
Data: 30 iulie – 1 august 2016
28.4. Festivalul Văii Gurghiului,
Organizator: Asociația Comunităților Văii Gurghiului
Locație: Platoul ”La Fâncel”, com. Ibănești
Data: 26-28 august 2016
28.5. Festivalul Văii Târnavei Mici 2016: Culin-Art Fest
Organizator: Asociația Microregională Târnava Mică Bălăușeri-Sovata
Locație: Sângeorgiu de Pădure, Castelul Rhédey
Data: 23-25 septembrie 2016
28.6. Festivalul Târnavelor
Organizator: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Târnavelor”
Locație: Târnăveni
Data: octombrie 2016

B.

ACTIVITĂȚI PROPRII ALE CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Aceste activităţi sunt iniţiate de autoritatea publică judeţeană, în considerarea
competenţelor sale şi în condiţiile legii, în vederea asigurării cadrului necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind cultura.
În acest context, dată fiind diversitatea modalităţilor în care se poate asigura
accesul la cultură, activităţile preconizate a fi organizate şi desfăşurate de
Consiliul Judeţean Mureş vor beneficia de sprijinul Muzeului Judeţean Mureş,
Bibliotecii Județene Mureș, Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, Teatrului pentru
Copii și Tineret ”Ariel” și Ansamblului Artistic Profesionist “Mureșul”.

1. Concurs de dezbateri “Mureș Open” în cadrul programului ”Școala
altfel”
 Justificare: Concursurile de dezbateri reprezintă o alternativă importantă de
implicare în activitățile extrașcolare pentru elevii din liceele județului Mureș.
Proiectul desfășurat de Consiliul Județean Mureș, în cadrul Săptămânii altfel
din anul 2015, proiect intitulat “Mureșul Dezbate”, a dovedit că elevii pot
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dezbate teme serioase, cu argumente pro și contra. Organizarea ediției 2016 a
concursului județean de dezbateri “Mureș Open” va implica activ elevi din
liceele și colegiile județului Mureș. Echipele concurente vor dezbate teme
importante legate de județul Mureș, printre care se numără: dezvoltarea
județului Mureș, particularitățile economice, sociale, culturale ale județului
Mureș, provocări importante din domeniul economic, social și cultural.
 Concursurile se vor desfășura în format World Schools, cel mai răspândit format
de dezbateri printre liceeni. Fiecare echipă va fi formată din 3 vorbitori care
vor dezbate o moțiune dată.
 Locația: Tîrgu Mureș
 Perioada: aprilie 2016

2. “Mureș - The Learning Hub”
 Justificare: În anul 2015, Consiliul Județean Mureș a susținut candidatura
orașului Tîrgu Mureș la titlul de Capitală Europeană a Culturii.
 Provocările culturale cuprinse în dosarul de candidatură au fost multiple: de la
asumare și confruntarea cu micro-sistemul urban existent, până la efortul de a
depăși granițele locale și regionale, în direcția înscrierii într-un context de
bunăstare europeană, în care artele generează evoluție. Pe scurt, intenția
orașului Tîrgu Mureș de a candida înseamnă o regândire a economiei simbolice
și experiențiale, ca forță regenerativă urbană, într-un context european.
 Raportul juriului European confirmă calitatea proiectelor cuprinse în dosarul de
candidatureă, chiar dacă Tîrgu Mureșul nu s-a aflat pe lista scurtă a orașelor
preselectate pentru ultima fază a competiției:
 “Juriul constată că, în dosarul de candidatură sunt suficiente elemente care să
îmbunătățească oferta culturală a orașului, astfel încât să conducă la
schimbarea imaginii Tîrgu Mureșului și la creșterea mândriei de sine a
locuitorilor săi”.
 Plecând de la această premisă, propunem organizarea unui eveniment amplu,
cu mai multe secțiuni, care să poarte titlul proiectului de candidatură pentru
Capitala Europeană a Culturii, ținând cont de recomandările juriului European
privind implementarea proiectului.
“Mureș - The Learning Hub”. Tematică: Învățare-Informare-Socializare
Secțiuni:
 Eveniment dedicat studenților, prin prezentarea și dezbaterea susținută de
reprezentanți ai unor universități din străinătate pe subiecte legate de modul
în care absolvenții mureșeni pot studia în țările Uniunii Europene sau pot
efectua stagii de practică.
 Dezbatere despre turism și includerea obiectivelor turistice din județul Mureș
pe traseele celor care vizitează această parte a țării. Dezbaterea va avea
invitați operatori de turism, deținători de pensiuni, hoteluri, restaurante.
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 Artă urbană – cum poți revitaliza un oraș prin artă urbană. Schimb de opinii
între artiști de la nivel național și artiști locali, demonstrații, exemple de
succes din țară și străinătate
 Vlogging - cum poți realiza proiecte de succes de vlogging și blogging. Un
invitat de succes de la nivel național, într-o discuție cu tinerii mureșeni.
 Facebook – Unul dintre cei mai apreciați profesioniști în domeniu va purta o
discuție legată de modul în care poți face din rețeaua de socializare un vector
de promovare.
 Aducem teatrul în stradă. O discuție între reprezentanții teatrelor mureșene cu
reprezentanți ai teatrelor din țară, care au reprezentații de stradă. O
demonstrație a unei piese de teatru de stradă jucată în Tîrgu Mureș.
 CSR - implicarea în campanii și proiecte sociale a firmelor private. Prezentarea
unor exemple date de către marile firme de la nivel național, în fața
antreprenorilor locali
 Eveniment culinar – un masterchef va găti la Tîrgu Mureș, purtând o discuție
despre arta culinară și cum poți transforma un hobby într-o afacere
 Concerte, expoziții, ateliere, workshopuri
 Locația: Tîrgu Mureș
 Perioada: mai 2016

3. Campanie anti fumat
Conform unui studiu, prevalența fumatului în România este de 26,7%, existând
aproximativ 5 milioane de fumători, dintre care 4 milioane fumează zilnic. Unul
din zece români suferă de boli pulmonare din cauza fumatului, se arată într-o
statistică realizată de medicii pneumologi. De asemenea, aproape jumătate din
populație riscă să se îmbolnăvească, dacă nu renunță la țigări. Problema cea mai
mare constă în exemplul urmat de generația tânără. Vârsta copiilor care încearcă
să fumeze a scăzut în ultimii ani, ei încercând țigara încă de la 6 ani, la 13 ani
mulți dintre aceștia fiind deja pe cale de a deveni dependenți.
În aceste condiții de maximă îngrijorare, lupta împotriva fumatului trebuie să fie
una agresivă. Propunem o serie de evenimente cu scopul de informare a populației
județului Mureș: cros în centrul orașului Tîrgu Mureș, proiecții de filme
documentare, ateliere de informare.

4. Locuri, oameni, fapte
Considerăm că, în anul 2016, se impune realizarea unui proiect eficient de
prezentare a locurilor, faptelor istorice și personalităților care diferențiază
Mureşul în competiţia cu celelalte judeţe, pentru a sublinia valorile locale
specifice, având ca scop final dezvoltarea, din punct de vedere economic, a zonei.
Proiectul de prezentare a acestor elemente specifice vizează cartografierea
elementelor diferențiatoare legate de județul Mureș, documentarea (istorică,
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fotografică și/sau video), precum și organizarea unor evenimente (ateliere de
informare, work-shopuri, conferințe, emisiuni radio și de televiziune, broșuri
turistice), care să le prezinte pentru comunitatea locală, națională și
internațională.

III.

PLANUL DE ACŢIUNE

Perioada de implementare a programului este martie - decembrie 2016, aceasta
fiind precedată de activităţile pregătitoare ale manifestărilor şi urmată de analiza
impactului şi a rezultatelor acestuia, după cum urmează:
Luna
FEBRUARIE

Perioada
25 februarie

MARTIE – DECEMBRIE

DECEMBRIE

Activitatea
Aprobarea programului

Toată
perioada

Pregătirea activităţilor din program

22-31

Pregătirea şi prezentarea raportului

Derularea activităţilor

Calendarul concret al activităţilor stabilite, conţinutul conceptual şi artistic al
acestora va fi cuprins într-un referat supus aprobării Preşedintelui Consiliului
Judeţean Mureş.
Metode de implementare
Activităţile vor fi implementate prin resursele umane proprii ale aparatului de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiilor de cultură
subordonate, prin constituirea unei echipe care va avea atribuţii specifice.
Pe de altă parte, Consiliul Judeţean Mureş va contracta, în condiţiile stabilite de
lege, bunurile, serviciile sau lucrările necesare implementării activităţilor, pentru
care nu dispune de personal sau echipamente adecvate.
Motive pentru alegerea metodologiei propuse
Prin metodologia propusă anterior, Consiliul Judeţean Mureş va realiza o economie
considerabilă de fonduri, maximizând experienţa angajaţilor instituţiei.
Proceduri de evaluare internă
La finalul activităţilor, se va întocmi un raport ce urmează să fie prezentat
conducerii Consiliului Judeţean Mureş, care va forma obiectul unei propuneri
pentru eventuala continuitate a acestora, precum şi sugestii pentru ediţiile
viitoare.

IV. BUGETUL ACTIVITĂŢILOR
Bugetul activităţilor este prevăzut în anexa la hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş de aprobare a acestora şi se va asigura din bugetul autorităţii publice
judeţene, de la capitolul 870250, cu respectarea prevederilor legale.
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