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                  Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. …./…………… 2019 

 

 

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, 

desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2019 

  

 77. Congresul Național cu participare internațională INSIDE, ediția 

T.U.M.O.R – Treatments Used in Multidisciplinary Oncological 

Rehabilitation 

 

Evenimentul va fi organizat la Târgu Mureș, în perioada 21-24 noiembrie 2019, și va fi 
destinat studenților de la medicină, tinerilor rezidenți și cadrelor medicale de 
specialitate. 

Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală propune organizarea în comun a 
Congresului Național cu participare internațională INSIDE, ediția T.U.M.O.R – Treatments Used in 
Multidisciplinary Oncological Rehabilitation, organizat sub egida UMFST Târgu Mureș, un 
eveniment apreciat și susținut de profesori participanți din Austria, Turcia, Suedia, Rusia, SUA și 
România. 
Congresul Național cu participare internațională INSIDE, ediția T.U.M.O.R – Treatments Used in 

Multidisciplinary Oncological Rehabilitation, organizat sub egida UMFST Târgu Mureș, care se va 

desfășura în perioada 20-24 noiembrie 2019, la Târgu Mureș, urmăreşte facilitarea 

înţelegerii complexităţilor terapiei oncologice, de la tehnici şi inovaţii în abordările 

rezecţionale până la terapiile oncologice individualizate moderne, cu recunoaşterea 

importanţei pe termen lung a cercetărilor ştiinţifice în domeniu.  

Scopul evenimentului este acela de a promova comunitatea mureșeană, subliniind 
valorile invățământului românesc de performanță. 
Organizator: Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 21-24 noiembrie 2019 

  

78. Turnee  internaționale de tenis  din circuitul profesionist ATP - ITF 

Evenimentele vor fi organizate la Târgu Mureș, în perioada 05 – 11august 2019, 

respectiv 16-22 septembrie  2019. Aceste turnee internaționale de tenis – baieți sunt 

cuprinse în calendarul Federației Internaționale de Tenis și angrenează peste 120 de 

sportivi din lumea sportului internațional, dar și peste 360 de însoțitori ai acestora. 

Organizate pentru prima dată în ultimii 30 de ani la Târgu Mureș, aceste competiții 

oferă posibilitatea de a așeza orașul pe harta tenisului de elită, dar și de a sprijini 

jucătorii români în efortul lor de a pătrunde în circuitul profesionist de tenis. Astfel, 

Asociația ”Club Sportiv Tenis World” propune organizarea în comun a celor două turnee 

care aduc județului Mureș o vizibilitate consistentă și posibilitatea evidențierii 

patrimoniului cultural material și imaterial, având în vedere oportunitățile de 

promovare ale acestor turnee, la nivel internațional. 

Organizator: Asociația ”Club Sportiv Tenis World” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 05-11 august 2019, respectiv 16-22 august 2019 


